Voorzitter
ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Boekestijn/Knops (31031-X,
nr. 11).
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Boekestijn/Eijsink
(31031-X, nr. 21).

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het
verzoek aan de Algemene Rekenkamer om een
onderzoek uit te voeren naar de omvang van de
verspilling bij ICT-projecten en de oorzaken
hiervan (26643, nr. 95).
De voorzitter: Ik stel voor, conform de voorstellen van
de vaste commissie te besluiten.
Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik constateer dat deze gewijzigde motie
met algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Eijsink/Knops (31031-X, nr.
13).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie
hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Brinkman (31031-X, nr. 14).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de VVD en de PVV voor deze motie
hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Brinkman (31031-X, nr. 15).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de VVD en de PVV voor deze motie
hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Brinkman/Eijsink (31031-X,
nr. 16).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij
is aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het presidium over een verzoek
aan het CPB en het MNP inzake een doorrekening
van de gevolgen van het burgerinitiatief ’’Stop
fout vlees’’ (31060, nr. 3).

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de commissie Parlementair
Onderzoek Onderwijsvernieuwingen over de
voortgang (31007, nr. 2);
- de brief van de commissie Parlementair
Onderzoek Onderwijsvernieuwingen over een
onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de
financiering van onderwijsvernieuwingen (31007,
nr. 3).
De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel van de
commissie te besluiten.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2007
met bijbehorende suppletoire begrotingen (31061),
te weten:
- de motie-Weekers c.s. over harde meerjarige uitgavenkaders en stringente budgettaire spelregels (31061, nr. 5);
- de motie-Weekers/Pechtold over verbetering van de
koopkracht van de hardwerkende middengroepen (31061,
nr. 6);
- de motie-Pechtold c.s. over maatregelen tegen de
uitgavenoverschrijdingen in de zorg (31061, nr. 7);
- de motie-Pechtold c.s. over het koopkrachtbeleid voor
alleenstaanden (31061, nr. 8);
- de motie-Crone c.s. over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (31061, nr. 9, herdruk);
- de motie-Tony van Dijck over het kostendekkend
vaststellen van de werkloosheidspremie (31061, nr. 10);
- de motie-Rutte c.s. over het volledig bestemmen van
inkomstenmeevallers voor verbetering van het
begrotingssaldo (31070, nr. 9).
(Zie vergadering van 3 juli 2007.)
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De voorzitter: Ik stel voor, in te stemmen met het
verzoek van de vaste commissie voor LNV en de
ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te vragen om
dit verzoek voor te leggen aan het CPB, respectievelijk
het MNP.
Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Schermers (CDA): Voorzitter. Vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker heeft nadrukkelijk de sympathie
van de CDA-fractie. Wij wachten al heel lang op het
advies van de Gezondheidsraad daarover. Wij willen dat
dit advies er nu snel komt, zodat uiterlijk 1 januari 2008
een besluit in werking kan treden. Een advies van de
Gezondheidsraad vinden wij wel noodzakelijk. Daarom
stemmen wij nu tegen de motie-Crone c.s. op stuk nr. 9.
In stemming komt de motie-Weekers c.s. (31061, nr. 5).
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