
- de motie-Leerdam c.s. over een relevante, gelijkwaar-
dige fiscale behandeling van ondernemingen (31200-IV,
nr. 16);
- de motie-Leerdam c.s. over beëindiging van de
misstanden in de gevangenis op Curaçao (31200-IV, nr.
17);
- de motie-Leerdam c.s. over verbetering van de
preventieve en curatieve aanpak van de hiv/aids-
epidemie (31200-IV, nr. 18);
- de motie-Leerdam c.s. over beëindiging van de
vervuiling door de Venezolaanse raffinaderij op Curaçao
(31200-IV, nr. 19);
- de motie-Leerdam c.s. over een fonds ter versterking
van de koninkrijksbanden op het terrein van kunst en
cultuur (31200-IV, nr. 20);
- de motie-Brinkman over het verbreken van de
staatsrechtelijke banden met de Nederlandse Antillen en
Aruba (31200-IV, nr. 21).

(Zie vergadering van 5 december 2007.)

De voorzitter: Op verzoek van de heer Leerdam stel ik
voor, zijn motie (31200-IV, nr. 19) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.

©

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Ik wil een
stemverklaring afleggen over de moties op stuk nrs. 16
en 17. Beide moties ogen sympathiek doordat de zorgen
van de Kamer over de situatie op met name Sint
Maarten en Curaçao hiermee worden uitgesproken. Mijn
fractie wil hierbij echter het proces van staatkundige
herstructurering niet uit het oog verliezen. Het gaat om
een transitieproces dat niet vlekkeloos verloopt, maar
waarbij stappen worden gedaan in een goede richting.
Mijn fractie wil dit proces niet onnodig frustreren door te
sleutelen aan de verantwoordelijkheidsverdeling. Wij zijn
van mening dat de verantwoordelijkheden moeten
blijven waar ze horen. Mijn fractie wil de verschillende
verantwoordelijkheidsposities binnen het Koninkrijk
respecteren. Daarom zullen wij stemmen tegen de
moties op stuk nrs. 16 en 17.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-IV, nr. 12).

©

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bochove c.s. (31200-IV,
nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bochove/Leerdam
(31200-IV, nr. 14).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie
hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remkes/Van Gent (31200-IV,
nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD,
de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (31200-IV, nr.
16).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (31200-IV, nr.
17).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de ChristenUnie tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij
is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (31200-IV, nr.
18).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (31200-IV, nr.
20).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en
het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-IV, nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het debat over Awacs en de NAVO-
vliegbasis Geilenkirchen, te weten:
- de motie-De Wit c.s. over het stellen van voorwaarden
voor het vliegen met Awacs-vliegtuigen boven Neder-
lands grondgebied (31200-XI, nr. 71).

(Zie vergadering van 6 december 2007.)

Voorzitter
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De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

De heer De Wit (SP): Voorzitter. Nu deze motie is
aangenomen, vraag ik het kabinet om in een brief aan de
Kamer duidelijk te maken hoe deze motie zal worden
uitgevoerd, het liefst per ommegaande.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit
gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begrotingsstaten van de
begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor
het jaar 2008 (31200-XVIII), te weten:
- de motie-Jansen c.s. over het regeringsstandpunt over
het advies ’’Tijd voor keuzes’’ (31200-XVIII, nr. 15);
- de motie-Jansen over financiële ondersteuning van
goede projecten buiten de krachtwijken (31200-XVIII, nr.
16);
- de motie-Jansen over het ongedaan maken van de
korting op de huurtoeslag (31200-XVIII, nr. 17);
- de motie-Jansen over de bezoldiging van corporatie-
bestuurders (31200-XVIII, nr. 18);
- de motie-Van Heugten c.s. over een plan van aanpak
om verpaupering bij krimpende woningmarkten tegen te
gaan (31200-XVIII, nr. 19);
- de motie-Van Heugten/Depla over het gebruik van
actuele gegevens voor het monitoren van de kracht-
wijken (31200-XVIII, nr. 20);
- de motie-Van Toorenburg c.s. over het verplicht
aanvaarden van een door de gemeente gefinancierd
aanbod (31200-XVIII, nr. 21);
- de motie-Van der Burg c.s. over doorrekening van de
effecten van het woonbeleid op de woningbouwproduc-
tie (31200-XVIII, nr. 22);
- de motie-Van der Burg over ontkoppeling van lucht-
kwaliteitsnormen en ruimtelijke planvorming (31200-
XVIII, nr. 23);
- de motie-Kamp c.s. over een nulmeting betreffende de
maatschappelijke positie van grote minderheidsgroepen
(31200-XVIII, nr. 24);
- de motie-Kamp/Van der Ham over wijziging van het
socialezekerheidsstelsel (31200-XVIII, nr. 25);
- de motie-Depla c.s. over dekking voor initiatieven van
bewoners van krachtwijken (31200-XVIII, nr. 26);
- de motie-Depla c.s. over de afspraak in het onderhan-
delingsakkoord over het investeringsfonds (31200-XVIII,
nr. 27);
- de motie-Depla c.s. over modernisering van het toezicht
op de corporaties (31200-XVIII, nr. 28);
- de motie-Madlener over betaalbaarheid en beschikbaar-
heid van kavels en woningen (31200-XVIII, nr. 29);
- de motie-Ortega-Martijn c.s. over verbreding van het
overleg met de G31, het IPO en de VNG (31200-XVIII, nr.
30);

- de motie-Ortega-Martijn/Depla over aanpassing van de
bekostigingsstelsels voor voorzieningen (31200-XVIII, nr.
31);
- de motie-Van Gent c.s. over voorstellen om bewoners
van krachtwijken meer te laten sporten (31200-XVIII, nr.
34);
- de motie-Van der Ham c.s. over extra geld voor het
bespreekbaar maken van homoseksualiteit in etnische
kring (31200-XVIII, nr. 35);
- de motie-Van der Ham c.s. over een begin met het
aanpakken van de hypotheekrenteaftrek (31200-XVIII, nr.
36);
- de motie-Van der Staaij/Van der Burg over aandacht
voor mogelijke ongewenste effecten van de wijkaanpak
(31200-XVIII, nr. 37);
- de motie-Van der Staaij/Depla over het onverkort
invulling geven aan de aanbevelingen van de Algemene
Rekenkamer (31200-XVIII, nr. 38);
- de motie-Jansen over een financiële compensatie voor
roc’s (31143, nr. 8).

(Zie vergadering van 6 december 2007.)

De voorzitter: De motie-Jansen (31200-XVIII, nr. 18) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:
- er in 2006 maar liefst 95 corporatiebestuurders waren
met een bezoldiging boven de Balkenende-norm;
- het kabinet de woningcorporaties betitelt als maat-
schappelijke ondernemingen;
- de Kamer in de eerste helft van 2008 het advies van de
commissie-Dijkstal over de beloning van bestuurders in
de semipublieke sector behandelt;

verzoekt de minister voor Wonen, Wijken en Integratie
om op grond van de Woningwet de corporaties een
aanwijzing te geven waarin zij worden verplicht tot het
moment waarop de besluitvorming over het advies van
de commissie-Dijkstal is afgerond geen nieuwe arbeids-
overeenkomsten af te sluiten waarin een bezoldiging
boven de Balkenende-norm wordt vastgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (31200-XVIII).

De motie-Van Heugten/Depla (31200-XVIII, nr. 20) is in die
zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Voorzitter
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