12de vergadering

Donderdag 8 oktober 2009
Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Verbeet
Tegenwoordig zijn 114 leden, te weten:
Agema, Algra, Anker, Aptroot, Atsma, Azough, Van Beek,
Besselink, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok,
Van Bochove, Boelhouwer, Bosma, Bouchibti, Bouwmeester, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Çörüz,
Cramer, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming-Bluemink,
Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijsselbloem,
Eijsink, Ferrier, Fritsma, Van Gent, Gerkens, Van Gerven,
Gesthuizen, Griffith, Van der Ham, Haverkamp, Heerts,
Heijnen, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang,
Jacobi, Jager, Jansen, Joldersma, Jonker, Kant,
Karabulut, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kraneveldtvan der Veen, Langkamp, Leerdam, Leijten, Linhard,
Luijben, Mastwijk, Meeuwis, Van Miltenburg, Neppérus,
De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel,
Ortega-Martijn, Peters, Poppe, Van Raak, Remkes, Roefs,
Roemer, De Roon, De Roos-Consemulder, De Rouwe,
Samsom, Sap, Schermers, Schinkelshoek, SchreijerPierik, Slob, Smeets, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff,
Spekman, Spies, Van der Staaij, Tang, Teeven, Timmer,
Van Toorenburg, Ulenbelt, Van der Veen, Vendrik,
Verbeet, Verdonk, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies,
Voordewind, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok,
Waalkens, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders,
Willemse-van der Ploeg, De Wit, Wolbert en Zijlstra,
en de heer Balkenende, minister-president, minister van
Algemene Zaken, de heer Rouvoet, viceministerpresident, minister voor Jeugd en Gezin, mevrouw Van
Bijsterveldt-Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, en mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat het lid
Lempens zich heeft afgemeld.
Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels omtrent de aanwijzing
van een nationale accreditatie-instantie in verband
met de implementatie van EG-verordening nr.

Tweede Kamer

Bestedingsverplichting roc’s

765/2008 (Wet aanwijzing nationale accreditatieinstantie) (31931);
- het wetsvoorstel Regels met betrekking tot
een wettelijke grondslag voor de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (Wet
wettelijke grondslag bdu siv) (31928).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en,
na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet
participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met een tijdelijke verlenging
van de oormerking educatie en de bestedingsverplichting bij roc’s (32146).
De algemene beraadslaging wordt geopend.
©
Mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD):
Voorzitter. De regering gaat vanaf 2011 jaarlijks 35 mln.
bezuinigen op de educatiemiddelen binnen het
participatiebudget. Daar is met het oog op de enorme
financiële problematiek niets mis mee, maar de wijze
waarop de regering de bezuiniging aangrijpt voor het
uitstellen van zowel de geplande marktwerking bij het
besteden van de educatiemiddelen als de ontschotting
van middelen, vindt de VVD-fractie een slechte zaak. De
VVD-fractie is dan ook tegen deze spoedwet. De
opheffing van gedwongen winkelnering bij roc’s en de
ontschotting van educatiemiddelen per 2010 zijn namelijk
al in 2007 wettelijk vastgelegd door een door de
coalitiepartners de PvdA, het CDA en de ChristenUnie
ingediend amendement waarmee wij het van harte eens
waren. Het gaf partijen ook de kans om tijdig in te spelen
op nieuwe veranderingen. Ik hoor graag van de indieners
wat in hun overtuiging nu doorslaggevend is geweest
om daar verder van af te zien en de invoering uit te
stellen.
Nu de regering in het kader van de kaasschaaf heeft
besloten om die 35 mln. per jaar voor educatiemiddelen
te bezuinigen, heeft zij aangegeven het schadelijk te
vinden als de marktwerking en de ontschotting doorgaan. Voor ons is niet duidelijk waarom dat schadelijk is
en waarom dat anders niet schadelijk zou zijn. Daarop
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