Voorzitter
- de motie-Neppérus over de subsidies op retrofitroetfilters (30175, nr. 35);
- de motie-Neppérus/Madlener over heropening van de
discussie over ontkoppeling (30175, nr. 36);
- de motie-Poppe over de grenswaarde voor luchtkwaliteit buiten de bebouwde kom (30175, nr. 37);
- de motie-Poppe over de grenswaarde voor luchtkwaliteit binnen de bebouwde kom (30175, nr. 38).

motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Bosma (28760, nr. 12).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie
hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

(Zie vergadering van 9 oktober 2007.)
In stemming komt de motie-Bosma (28760, nr. 13).
De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Neppérus stel
ik voor, haar motie (30175, nr. 35) van de agenda af te
voeren.
Op verzoek van de heer Poppe stel ik voor, zijn moties
(30175, nrs. 37 en 38) van de agenda af te voeren.

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

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Biskop/Depla (28760, nr. 14).

In stemming komt de motie-Spies c.s. (30175, nr. 34).

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

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Neppérus/Madlener (30175,
nr. 36).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk 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 het Aanvalsplan laaggeletterdheid, te weten:
- de motie-Leijten over een duurzame oplossing voor
tweedekansscholingsactiviteiten (28760, nr. 10);
- de motie-Leijten over het niet invoeren van marktwerking bij scholingsactiviteiten (28760, nr. 11);
- de motie-Bosma over een jaarlijks overzicht van het
aantal analfabeten dat zich in Nederland vestigt (28760,
nr. 12);
- de motie-Bosma over verplichte voor- en vroegschoolse
educatie voor kinderen met een taalachterstand (28760,
nr. 13);
- de motie-Biskop/Depla over neveneffecten van het
opnemen van educatiemiddelen in het participatiefonds
(28760, nr. 14);
- de motie-Dezentjé Hamming over acties om laaggeletterden te bewegen, de stap te zetten naar een
taalcursus (28760, nr. 15).

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (28760,
nr. 15).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis
der Koningin (I) voor het jaar 2008 (31200-I), te
weten:
- de motie-Van Raak c.s. over specificatie van de uitgaven
ten behoeve van het Koninklijk Huis (31200-I, nr. 4);
- de motie-Brinkman over publieke uitspraken over
politiek gevoelige kwesties door leden van het Koninklijk
Huis (31200-I, nr. 5);
- de motie-Ouwehand over het opschorten van betalingen voor mogelijke jachtactiviteiten van het Koninklijk
Huis (31200-I, nr. 6);
- de motie-Ouwehand over het geven van inzicht in de
rijksuitgaven aan het Koninklijk Jachtdepartement
(31200-I, nr. 7).
(Zie vergadering van 10 oktober 2007.)
De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel
ik voor, haar moties (31200-I, nrs. 6 en 7) van de agenda
af te voeren.

(Zie vergadering van 10 oktober 2007.)
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-Leijten (28760, nr. 10).
In stemming komt de motie-Van Raak c.s. (31200-I, nr. 4).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Leijten (28760, nr. 11).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze
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De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Brinkman (31200-I, nr. 5).
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Voorzitter
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.

de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen/Van de
Camp (31200-III, nr. 8).

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar
2008 (31200-III), te weten:
- de motie-Van Raak over het uitroepen van 5 mei tot
vrije dag (31200-III, nr. 5);
- de motie-Heijnen over een plan van aanpak voor de
realisatie van een Huis van de Democratie (31200-III,
nr. 6);
- de motie-Ouwehand over het laten terugvloeien in de
staatskas van opbrengsten uit het Kroondomein
(31200-III, nr. 7).
(Zie vergadering van 10 oktober 2007.)
De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel
ik voor, haar motie (31200-III, nr. 7) van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: De motie-Heijnen (31200-III, nr. 6) is in die
zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de PVV en het lid Verdonk tegen deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ervoor, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over aanbestedingen van de
rijksoverheid, te weten:
- de motie-Aptroot c.s. over het ondernemersvriendelijker
maken van aanbestedingen (30501, nr. 18);
- de motie-Aptroot/Gesthuizen over het voorkomen van
een herhaling van de 100 dagentournee (30501, nr. 19);
- de motie-Vos c.s. over inzicht in het selectieproces bij
de 100 dagentour (30501, nr. 20);
- de motie-Koşer Kaya/Aptroot over een uitgebreider
overzicht van veelbelovende en/of vernieuwende
voorstellen (30501, nr. 21);
- de motie-Brinkman over het niet meer spenderen van
belastinggeld aan pr-shows (30501, nr. 22);
- de motie-Brinkman over het voldoen aan de Europese
aanbestedingsregels (30501, nr. 23).
(Zie vergadering van 10 oktober 2007.)

Motie

De voorzitter: De motie-Vos c.s. (30501, nr. 20) is in die
zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

Motie

overwegende het belang van een ’’Huis van de Democratie’’ voor een adequate ontvangst van de bezoekers van
onder meer beide Kamers der Staten-Generaal;

De Kamer,

overwegende het belang van een ’’Huis van de Democratie’’ voor het bevorderen van het democratisch burgerschap, in het bijzonder onder jongeren;

overwegende dat het kabinet in zijn beleidsprogramma
een ’’blijvende dialoog met de samenleving’’ heeft
aangekondigd;

overwegende dat een ’’Huis van de Democratie’’ kan
bijdragen aan de voorlichting over (onderdelen van) het
regeringsbeleid en over het parlement;

verzoekt de regering, de Kamer inzicht te geven in het
gehanteerde selectieproces bij de inbrengen tijdens de
100 dagentour;

verzoekt het kabinet, in overleg met beide Kamers en de
gemeente Den Haag nog dit jaar een plan van aanpak te
doen opstellen voor de realisatie van een ’’Huis van de
Democratie’’,

verzoekt de regering, bij volgende initiatieven tot dialoog
of interactieve processen duidelijk aan te geven wat het
doel is, hoe de bijdragen worden verwerkt en/of
geselecteerd en hoe de bijdragen van burgers zich
verhouden tot het politieke proces,

gehoord de beraadslaging,

en gaat over tot de orde van de dag.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden
Heijnen en Van de Camp. Naar mij blijkt wordt zij
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 8 (31200-III).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 24 (30501).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-III, nr. 5).

In stemming komt de motie-Aptroot c.s. (30501, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
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