Voorzitter
gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.

de fracties van de SP, D66 en de PVV voor deze motie
hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (17050, nr. 351).
De voorzitter: Het woord is aan de heer Roemer.
De heer Roemer (SP): Voorzitter. Mijn eerste rappel
betreft vragen die zijn gesteld aan de minister van
Verkeer en Waterstaat over een geschillencommissie
luchtvaart. Daarop wil ik nu echt antwoord ontvangen.
Mijn tweede rappel is gericht aan de staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat. De desbetreffende vragen
gaan over de Task force Toekomstvisie Taxi. Wij hadden
om een spoedige beantwoording gevraagd, maar dat
heeft erin geresulteerd dat het extra lang duurt. Dat kan
niet de bedoeling zijn.
De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit
gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de heer De Krom.
De heer De Krom (VVD): Zojuist is bij het mondelinge
vragenuur de problematiek rond de A4 bij Steenbergen
aan de orde geweest. Vanwege tijdgebrek kon geen van
de Kamerleden daar dieper op ingaan. Deze zaak vindt
mijn fractie te belangrijk om zomaar te laten lopen. Om
die reden verzoek ik het kabinet om voor de procedurevergadering van morgenochtend, dus voor 10.15 uur, een
brief hierover aan de Kamer te sturen.
De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit
gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet.

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Spekman c.s. (17050,
nr. 352).
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de kabinetsreactie op de
Armoedemonitor 2007, te weten:
- de motie-Karabulut over de doelstelling om het aantal
mensen in armoede de komende jaren te halveren
(24515, nr. 127);
- de motie-Karabulut over het bij het vaststellen van de
omvang van armoede hanteren van een lage inkomensgrens (24515, nr. 128);
- de motie-Spekman c.s. over kwijtschelding van
gemeentelijke en waterschapsheffingen voor werkende
armen (24515, nr. 129).
(Zie vergadering van 18 maart 2008.)
In stemming komt de motie-Karabulut (24515, nr. 127).
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-Karabulut (24515, nr. 128).

Daartoe wordt besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over diverse handhavingstaken, te weten:
- de motie-Fritsma over het terugvorderen van ten
onrechte uitgekeerde bijstandsgelden (17050, nr. 349);
- de motie-Ulenbelt over het actief aanpakken van iedere
fraude in de sociale zekerheid (17050, nr. 350);
- de motie-Nicolaï c.s. over een strikt invorderingsbeleid
voor bedragen onder de € 6000 (17050, nr. 351);
- de motie-Spekman c.s. over overheveling van
opsporingstaken naar de SIOD (17050, nr. 352).

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-Spekman c.s. (24515,
nr. 129).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

(Zie vergadering van 18 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Ulenbelt (17050, nr. 350).

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over het verslag van de
Europese Top, te weten:
- de motie-Ten Broeke over de wijze waarop de energieintensieve bedrijfstakken worden uitgezonderd van het
Europese emissiehandelssysteem (21501-20, nr. 381);
- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over
kwalitatieve doelstellingen van de Lissabonstrategie
(21501-20, nr. 382).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van

(Zie vergadering van 18 maart 2008.)

Tweede Kamer

25 maart 2008
TK 67

In stemming komt de motie-Fritsma (17050, nr. 349).
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.
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Voorzitter
In stemming komt de motie-Ten Broeke (21501-20,
nr. 381).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van 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-Wiegman-van Meppelen
Scheppink c.s. (21501-20, nr. 382).
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.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de Segway, te weten:
- de motie-De Krom/Roefs over het onder voorwaarden
verlenen van ontheffing voor gebruik van de Segway
(29398, nr.82);
- de motie-De Rouwe/De Krom over het niet invoeren van
een kenteken voor de Segway en de elektrische fiets
(29398, nr. 83).
(Zie vergadering van 19 maart 2008.)
In stemming komt de motie-De Krom/Roefs (29398,
nr. 82).
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.
In stemming komt de motie-De Rouwe/De Krom (29398,
nr. 83).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD, de SGP, het
CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
De heer De Krom (VVD): Nu de moties op stuk nrs. 82
en 83 beide zijn aangenomen, zou ik graag voor
aanstaande maandag 12.00 uur een reactie van het
kabinet krijgen hoe het deze moties gaat uitvoeren.
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 het debat over de Landelijke Markt- en
Capaciteitsanalyse Wegen, te weten:
- de motie-Roemer/Duyvendak over één integrale
landelijke markt- en capaciteitsanalyse voor alle
verkeersmodaliteiten (29644, nr. 86);
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- de motie-Roemer/Duyvendak over een aanvullende
analyse als uitgangspunt voor de gesprekken met de
regio’s (29644, nr. 87).
(Zie vergadering van 19 maart 2008.)
In stemming komt de motie-Roemer/Duyvendak (29644,
nr. 86).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de
VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Roemer/Duyvendak (29644,
nr. 87).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de
VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de tussenrapportage over
de Wmo, te weten:
- de motie-Agema over de besteding van niet-besteed
Wmo-geld bij gemeenten (29538, nr. 73);
- de motie-Kant over onderzoek van de gevolgen van de
herindicaties (29538, nr. 74);
- de motie-Kant over indicatiestelling en herindicatie
middels een persoonlijk gesprek (29538, nr. 75);
- de motie-Van Miltenburg/Koşer Kaya over het toepassen van de compensatieplicht door gemeenten (29538,
nr. 76).
(Zie vergadering van 19 maart 2008.)
De voorzitter: De motie-Kant (29538, nr. 74) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat inmiddels 500 meldingen zijn
binnengekomen bij het meldpunt herindicatie van de
cliëntengroepen en dat 80% van de meldingen gaat over
de inhoud van de vastgestelde indicatie;
verzoekt de regering om steekproefsgewijs onafhankelijk
casuïstiekonderzoek te initiëren naar de kwaliteit van de
(her)indicaties door gemeenten, waarbij de inzichten van
de bij de casus betrokken professional, de cliënt alsmede
de indicatiesteller worden meegenomen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze gewijzigde motie is thans ondertekend door de
leden Kant en Wolbert. Naar mij blijkt, wordt de
indiening van deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 78 (29538).
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