Voorzitter
In stemming komt de motie-De Rouwe (29398, nr. 146).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, 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 gewijzigde motie-Madlener/Aptroot
(29398, nr. 147).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, D66, de VVD, de PVV en het lid
Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij de interpellatie-Roemer over problemen
bij het CBR, te weten:
- de motie-Roemer over een onafhankelijk onderzoek
naar de problemen bij het CBR (31888, nr. 1);
- de motie-Roemer over het met rijscholen bespreken
van het convenant (31888, nr. 2).
(Zie vergadering van 12 maart 2009.)
De voorzitter: Op verzoek van de heer Roemer stel ik
voor, zijn motie (31888, nr. 2) van de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Vermeij van
de Partij van de Arbeid, die dit verslag op de agenda
heeft laten zetten.
©
Mevrouw Vermeij (PvdA): Voorzitter. Dat klopt. Op
11 februari jongstleden hadden wij een overleg met de
regering over SUWI-onderwerpen. Daarbij bespraken wij
onder andere het jaarplan met de begroting van het
UWV. Wij controleren de regering op het toezicht dat
deze uitoefent op een van de grootste uitvoeringsorganisaties wat betreft uitkeringen en de hulp aan
werkzoekenden bij het vinden van werk.
Het functioneren van het UWV en van het WERKbedrijf
is in deze moeilijke tijden van groot belang. Vorig jaar
werd alles nog in het werk gesteld om in een krappe
arbeidsmarkt mensen te vinden voor banen, maar veel
werkgevers zitten vandaag de dag met heel andere
zorgen. Ook voor heel veel werknemers is de toekomst
onzekerder geworden. Iedereen met een antwoord op
deze heftige crisis is bij voorbaat al ongeloofwaardig,
maar het UWV moet juist nu anticiperen op de toekomst
en handelen.
Het jaarplan 2009 is in september 2008 opgesteld en
hierin komen de kredietcrisis, oplopende werkloosheid
en meer WW-aanvragen niet aan de orde. Dat jaarplan
was op 1 december achterhaald en is dat nu des te meer.
Wij roepen de minister op om nieuwe afspraken te
maken met het UWV over de te halen doelstellingen.
Daarom dienen wij de volgende motie in.

In stemming komt de motie-Roemer (31888, nr. 1).
Motie
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het
lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is verworpen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium over het organiseren van rondetafelgesprekken in het kader van de
behandeling van de kandidatenevaluatie F-16
(26488, nr. 149).
De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel van het
Presidium te besluiten en in te stemmen met het voorstel
van de vaste commissie voor Defensie om rondetafelgesprekken te organiseren in het kader van de behandeling van de kandidatenevaluatie F-16 en de daarbij
behorende kosten te dekken uit het onderzoeksbudget
van de Kamer.
Daartoe wordt besloten.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de dienstverlening van UWV op
sommige fronten nog te wensen overlaat, bijvoorbeeld
waar het telefonische dienstverlening of tevredenheid
van werkgevers betreft;
overwegende dat in tijden van kredietcrisis en oplopende
werkloosheid het UWV zo goed mogelijk moet functioneren;
constaterende dat het Jaarplan 2009 van UWV en de
doelstellingen daarin geen rekening houden met de crisis
en de toename van onder andere 70.000 tot 80.000 extra
WW-uitkeringsaanvragen in 2009;
verzoekt de regering, nieuwe afspraken te maken met
UWV over de dienstverlening, de concrete doelstellingen
voor de werkzoekenden en streefcijfers, en de Tweede
Kamer daarover op korte termijn te informeren,

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
en gaat over tot de orde van de dag.
Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een algemeen overleg over
SUWI-onderwerpen (26448, nr. 394).

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Vermeij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 396 (26448).

De beraadslaging wordt geopend.
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