
Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De overige ingeko-
men stukken staan op een lijst, die in
de zaal ter inzage ligt. Op die lijst
heb ik voorstellen gedaan over de
wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen
geen bezwaren zijn ingekomen,
neem ik aan dat de Kamer zich met
de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Regeling van de taken voor
de meteorologie en andere
geofysische terreinen (Wet op
het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut)
(27623);

- Wijziging van de Machti-
gingswet Koninklijke PTT
Nederland N.V. in verband met
het opheffen van de uitzonderin-
gen die voor de Koninklijke KPN
Nederland N.V. gelden ten
aanzien van de in Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek opgeno-
men regeling voor grote
vennootschappen (27604);

- Uitvoering van de Verorde-
ning (EG), nr. 718/1999, van de
Raad van de Europese Unie van
29 maart 1999 betreffende het
beleid ten aanzien van de
capaciteit van de commu-
nautaire binnenvaartvloot met
het oog op de bevordering van
het vervoer over de binnenwate-
ren (PBEG L 90) (Wet capaciteits-
beheersing binnenvaartvloot)
(27634);

- Wijziging van de Warenwet
met het oog op de incorporatie
van productveiligheidsvoor-
schriften uit de Wet op de
gevaarlijke werktuigen, zulks
onder intrekking van deze wet
en de Stoomwet (27651);

- Wijziging van de Wet op het
primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet
educatie en beroepsonderwijs in
verband met uitkeringen wegens
ziekte en arbeidsongeschiktheid
van gewezen personeel anders
dan op grond van de Ziektewet
(27697);

- Regels inzake de vervanging
van verloren of verminkte akten
van de burgerlijke stand (27733);

- Wijziging van de Wet
milieubeheer (uitbreiding taak
Stichting Advisering Bestuurs-
rechtspraak voor Milieu en
Ruimtelijke Ordening) (27791).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van GroenLinks wordt
conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend dat zij geacht willen worden
zich niet met wetsvoorstel 27604 te
hebben kunnen verenigen.

Aan de orde is het debat over De
Zorg in Nederland (Eerste Kamer,
vergaderjaar 2001-2002, nr. 11).
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De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
de voorzitter. Het debat dat vandaag
wordt gehouden heeft een voorge-
schiedenis: de CDA-fractie heeft in
dit huis voorgesteld een parlemen-
taire enquête te houden naar de zorg
in Nederland. Wij wilden dat omdat
wij ons grote zorgen maken over de
zorg in Nederland. De enquête is niet
doorgegaan omdat de meeste
andere fracties dat, nog, niet
opportuun vonden: ze verkozen dit
debat. Wij betreuren dat de andere
fracties het voorstel niet steunden.
Dit debat kan misschien de onvrede
wat wegnemen en onze zorg
verminderen. Dat hopen wij
natuurlijk. We zullen hier en daar de
regering voorzien van de nodige
kritiek, maar we beseffen twee
dingen heel goed. Ten eerste is een
belangrijke oorzaak van enkele
problemen het streven naar
kostenbeheersing, dat door onze
fractie sterk is gesteund, zij het dat
de regering naar onze smaak in 1994
is doorgeschoten. Ten tweede zal de
minister onmiddellijk beamen dat
een van de meest ingewikkelde en
daarom meest moeilijk te besturen
sectoren de zorgsector is. De andere
sectoren halen het daar echt niet bij.

Politiek interessant is dat de
VVD-fractie in dit huis eigenlijk
meteen vorig jaar bij de algemene
politieke beschouwingen stelde geen
behoefte te hebben aan een
parlementaire enquête, terwijl de

centrale probleemstelling nog niet
geformuleerd was en dat de
VVD-fractie in de Tweede Kamer
enkele maanden later reageerde en
herhaalde dat wellicht toch een
enquête nodig was.

Namens de CDA-fractie zeg ik de
minister dank voor de soms zeer
uitvoerige informatie en soms zeer
goede antwoorden. Op onderdelen
schoot de beantwoording schrome-
lijk tekort; daar kom ik dus op terug.
Wij hopen dat dit debat een bijdrage
kan leveren aan het beleid voor de
toekomst, omdat wij ons echt zorgen
maken voor degenen die de hulp
nodig hebben, nu en straks, vanuit
ons CDA-beginsel van solidariteit,
tussen oud en jong, tussen arm en
rijk, tussen gezonden en zieken, maar
ook omdat wij ons zorgen maken
over de blijvende betrokkenheid van
de velen die zich met hart en ziel
inzetten voor die zorg.

Waar gaat het ons om? Wij willen
weten:
- of er een duidelijk zicht is op de
aanwending van de middelen, de
daarmee geleverde prestaties en de
daarbij horende verantwoordelijk-
heid;
- of het geld dat is uitgetrokken goed
en volledig is besteed;
- of het centrale probleem van de
wachtlijsten en -tijden op een
redelijke termijn opgelost wordt.

Het spreekt voor zich dat bij deze
vraagpunten nagegaan moet worden
of er knelpunten bestaan. Uiteindelijk
gaat het de CDA-fractie erom of de
minister een beleid voor de toekomst
heeft uitgestippeld dat de nodige
helderheid verschaft, dat de
genoemde problemen effectief
aanpakt en dat voldoende vertrou-
wen geniet van de actoren in het
veld. De centrale vraag is derhalve: is
de zorgsector in Nederland nog wel
’’in control’’? De minister kent
ongetwijfeld deze uitdrukking uit de
ondernemerswereld. Zodra de
commissarissen deze vraag
opwerpen ziet het er slecht uit voor
de onderneming, maar ook voor de
raad van bestuur.

In mijn betoog ga ik eerst in op
het waarom van de behoefte aan een
enquête of debat. Ten tweede zal ik
ingaan op enkele punten uit de brief
die de minister schreef bij het
tweede deel van de vragen, een zeer
interessante en verhelderende brief.
Ten derde behandel ik enkele
centrale punten zoals de stelsel-
herziening, de besteding van de
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