Verburg
wel na de evaluatie door de commissie van wijzen. Ik
heb al toegezegd dat ik dit zal betrekken bij de opdracht
aan de commissie en dat ik daar haast mee zal maken. Ik
ontraad nu aanvaarding van deze motie.
De heer Graus heeft vier moties ingediend. In de
eerste verzoekt hij de regering om verscherpte controles
op opvanglocaties in te voeren, om een maximumverblijftijd gekoppeld aan de uitspraak van het OM te
realiseren, om diervriendelijke omstandigheden voor
inbeslaggenomen dieren in te voeren en om te bewerkstelligen dat ten onrechte inbeslaggenomen dieren
onmiddellijk worden vrijgelaten. De meeste wensen zijn
al praktijk. Ik stuur daar ook op. Ik heb mondeling contact
gehad met mijn collega van Justitie om de versnelde
uitspraak van het OM te realiseren. Ik ontraad aanneming
van deze motie.
In zijn tweede motie verzoekt de heer Graus de
regering om in geval van dierenmishandeling een
levenslang verbod op het houden van dieren en hoge
minimumstraffen op te nemen in het Wetboek van
Strafrecht. Er is wetgeving ten aanzien van dierenmishandeling. Deze kan op elk moment bij de handhaving worden toegepast. Ik heb al gezegd dat het mij
verstandig lijkt dat de heer Graus een initiatiefwetsvoorstel op het terrein van Justitie indient. Alles
overziende ontraad ik aanneming van deze motie.
In zijn derde motie verzoekt de heer Graus om
onmiddellijk een vrijstellingsregeling in de Regeling
Agressieve Dieren in te voeren voor honden die de
MAG-test positief afleggen. Ik heb al twee moties van
een dergelijke strekking besproken. Ik heb gezegd dat de
MAG-test niet is toegesneden op honden en niet aan de
criteria van territoriaal gedrag met bijbehorende risico’s
voldoet. Ik vind deze motie niet aanvaardbaar, mede met
het oog op de volksgezondheid, de veiligheid en een
zorgvuldige handhaving. Ik zal de commissie van wijzen
vragen om na te gaan of er een test voor alle honden
mogelijk is. Daarbij vraag ik tevens om te bezien of
pitbullachtige honden onder bepaalde condities
gehouden mogen worden en of daar een betrouwbare
test voor ontwikkeld kan worden.
In zijn laatste motie verzoekt de heer Graus om
onmiddellijk over te gaan tot validatie van de MAG-test
en tot het moment van wijziging van de Regeling
Agressieve Dieren geen inbeslaggenomen dieren meer te
euthanaseren louter op basis van uiterlijke kenmerken. Ik
heb al gezegd dat de MAG-test niet valide is. Ik moet dan
ook deze motie ontraden.

houders van hobbydieren. Ik adviseer wel om hobbydieren preventief af te schermen. Voor houders van
gevaccineerde vogels geldt dat deze dieren gewoon
buiten kunnen blijven. In het verlengde van de maatregel
adviseer ik zowel de commerciële als de nietcommerciële sector om maximale hygiëne te betrachten
en om de geldende hygiëne- en preventiemaatregelen
strikt na te leven. Het pluimveebedrijfsleven is inmiddels
op de hoogte gesteld van dit voornemen.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 28 juni 2007 over de zorgzwaartefinanciering.
©
Mevrouw Van Miltenburg (VVD): Voorzitter. Ik dien de
volgende motie in.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat noch de definitieve tarieven voor
zzp’ers, noch de uitkomst van het onderzoek naar de
consequenties van de invoering van de zzp’ers voor de
hoogte van de pgb’s bekend zijn;
overwegende dat met een pgb voldoende zorg van
goede kwaliteit ingekocht moet kunnen worden en dat
om dat te bepalen genoemde informatie noodzakelijk is;
verzoekt de regering, te garanderen dat de hoogte van
nieuwe pgb’s voor mensen met een verblijfsindicatie tot
1 januari 2008 gelijkwaardig is aan de vóór 1 juni 2007
vastgestelde pgb’s en zodoende een volwaardig
alternatief is voor zorg in natura,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Van Miltenburg, Jan de Vries, Wolbert en Wiegman-van
Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 218 (26631).

De beraadslaging wordt gesloten.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
De voorzitter: Vanavond stemmen wij over de moties.
Ik geef nu de minister van LNV de gelegenheid om
een mededeling te doen. In het algemeen overleg over
de Landbouw- en Visserijraad kan hierover gediscussieerd worden.

©

Minister Verburg: Voorzitter. Vanmiddag om 14.00 uur
kondig ik een afschermplicht af voor commercieel
gehouden gevogelte. Het vogelgriepvirus H5N1 komt
steeds een klein beetje dichterbij. Vandaag is het
opgedoken in het noordoosten van Frankrijk nabij Metz.
Eerder is het virus geconstateerd in Thüringen, Beieren
en Saksen. Alles overwegende, is het nu noodzakelijk om
de afschermplicht voor commercieel gehouden gevogelte
af te kondigen. Deze plicht geldt vooralsnog niet voor

Staatssecretaris Bussemaker: Voorzitter. Tijdens het
algemeen overleg over de zorgzwaartepakketten hebben
wij uitgebreid gediscussieerd over de pgb’s. Dat bleek
geen makkelijke materie. Er is nog een brief overheen
gekomen. Als ik het goed begrijp, wil mevrouw Van
Miltenburg ervoor zorgen dat het pgb ook na 1 juli een
volwaardig alternatief blijft voor verblijfsgeïndiceerden.
Zij wil dat tot 1 januari 2008 garanderen. De bedoeling en
de strekking van de motie kan ik onderschrijven, maar ik
zeg erbij dat ik dit niet wil bereiken langs de weg van
een andere indicatiestelling. Ik ben bereid om te kijken
naar een manier om het bedrag dat bij dat pgb hoort,
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Bussemaker
een vergelijkbaar niveau te laten hebben – mevrouw Van
Miltenburg spreekt van gelijkwaardig – als het bedrag dat
voor 1 juli 2007 vaststaat. In gevallen waarin de cliënt in
overleg met het zorgkantoor van mening is dat de
hoogte van het pgb volgens het eerder aangegeven
overzicht niet volwaardig is, moet men vergelijkbare
gevallen aan het CVZ voorleggen, dat vervolgens kan
besluiten het pgb op een gelijkwaardig of vergelijkbaar
niveau vast te stellen. Daarbij sluit ik dan min of meer
aan bij de bestaande procedure voor extreem hoge pgb’s
boven de € 300 per dag. Als ik de motie zo mag
begrijpen – ik zie mevrouw Van Miltenburg knikken – dan
laat ik het oordeel over de motie aan de Kamer.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Wij zullen vanavond over de motie
stemmen.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 28 juni 2007 over de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
©
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Mevrouw Agema (PVV): Voorzitter. Ik stel de volgende
motie voor.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat sinds de invoering van de Wmo op
1 januari 2007 veel ouderen en hulpbehoevenden alleen
nog schoonmaakhulp krijgen in plaats van thuiszorg;
overwegende dat het juist wenselijk is dat hulpbehoevenden thuiszorg krijgen die naast schoonmaaktaken,
bijvoorbeeld ook helpt bij het invullen van formulieren,
de koelkast nakijkt op bedorven producten en eventuele
vereenzaming signaleert;
verzoekt de regering, te bevorderen dat gemeenten
uitsluitend huishoudelijke zorg (HH2) inzetten in de
thuiszorg,

De heer Vendrik (GroenLinks): Voorzitter. Er is rond de
Wmo heel veel aan de hand; wij zullen er nog heel veel
over praten. Mijn fractie wil voor de zomer één punt
regelen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie

©

De Kamer,

Staatssecretaris Bussemaker: Voorzitter. Met een motie
wil de heer Vendrik de overgangsregeling met één jaar
verlengen. Ik ontraad aanneming van deze motie. Tijdens
het algemeen overleg heb ik al aangegeven dat ik de
geluiden van Mezzo heb gehoord. Er zijn zorgen over de
ondersteuning van mantelzorgers. Die signalen neem ik
serieus. Ik krijg echter ook andere signalen, bijvoorbeeld
van de VNG, dat gemeenten wel degelijk serieus werk
willen maken van mantelondersteuning. Men is echt
bezig om samen met Mezzo te kijken naar mogelijke
knelpunten en deze op te lossen. In mijn voortgangsbrief
Wmo van september zal ik uitgebreider op de positie van
mantelzorg en vrijwilligers terugkomen. Overigens kan ik
de subsidieregeling ook niet zomaar een jaar verlengen.
Immers, wij hebben in het bestuursakkoord afspraken
met de gemeenten gemaakt. Besloten is om het gehele
Wmo-budget vanaf 2008 objectief te verdelen. 2007 is
een overgangsjaar. Na overleg met Mezzo en de
gemeenten hebben wij afgesproken, het bedrag in één
keer over te hevelen. Dat betekent niet dat wij niet in de
gaten houden of de middelen ook goed besteed worden.
Ik zal daar zo nodig het overleg met Mezzo en VNG over
voeren.
Het kabinet hecht aan mantelzorgondersteuning, maar
ik geef ook nog maar even aan dat het budget voor de
ondersteuning van mantelzorgers de afgelopen jaren is
opgelopen van 7,6 mln. in 2000 naar bijna 100 mln. in
2007. Het gaat om instellingssubsidies, om expertisecentra, maar ook om het bedrag dat met de Wmo naar
de gemeenten is overgegaan. Daarnaast is er de 65 mln.
die beschikbaar is gekomen voor de waardering van
mantelzorgers. Er wordt door dit kabinet zeer fors

gehoord de beraadslaging,
constaterende dat uit het beleidsprogramma blijkt dat het
kabinet wil investeren in vrijwilligerszorg en mantelzorg
en dat ook de noodzaak wordt onderkend om de
steunpunten te versterken;
overwegende dat een herverdeling van de huidige
middelen leidt tot afbraak van bestaand aanbod en
verlies van opgebouwde deskundigheid en ervaring;
verzoekt de regering:
- de huidige overgangsregeling, die de overheveling van
de oude CVTM-subsidieregeling naar de Wmo regelt,
met één jaar te verlengen;
- in haar voortgangsbrief in september aan te geven
welke maatregelen zij neemt om de ondersteuning te
versterken;
- er met Mezzo en VNG actief naar te streven dat er geen
versnippering van aanbod optreedt en, indien noodzakelijk, daartoe maatregelen te nemen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Vendrik. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 54 (29538).
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De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Agema. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 55 (29538).
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