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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30300 VII  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006 

 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 december met algemene 

stemmen aangenomen. 

 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Begrotingsstaat  

Artikel 4 Partners in veiligheid  

Artikel 12 Algemeen 

12→44 (Van Schijndel c.s.) 

Dit amendement strekt ertoe het projekt HEKTOR te Venlo ten behoeve van het komende jaar 

subsidie toe te kennen. Het amendement ziet op het benodigde bedrag dat vanuit 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gefinancierd dient te worden. De financiering 

dient mede om best practices te ontwikkelen waar andere gemeenten gebruik van kunnen 

maken. Dekking wordt voor de helft gevonden door een korting terzake van de trendnota 

personeelsverloop. Voor de andere helft wordt dekking gevonden door een taakstelling op de 

inhuur van externen. In de komende jaren kan het subsidiebedrag worden afgebouwd tot 

2009. De minister zal hiertoe in overleg moeten treden met de burgemeester van Venlo en de 

Kamer voor 1 juli 2006 informeren. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, 

SGP, LPF en Groep Nawijn 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Begrotingsstaat 

Artikel 7 Innovatie- en informatiebeleid Openbare sector 

Batenlastendienst BPR 

42→43 (Dubbelboer) 

Met dit amendement wordt geld vrijgemaakt voor het verhogen van het Gemeentefonds en het 

Provinciefonds om subsidiering van lokaal georganiseerde politieke partijen in 2006 mogelijk 

te maken. Het door dit amendement ontstane negatieve saldo kan ten laste worden gebracht 

van het weerstandsvermogen van deze baten-lastendienst. 

De Kamer heeft eerder in motie vastgelegd (29 869 nr.14) dat het voor het goed functioneren 

van het democratische bestel mede van belang is dat lokaal georganiseerde partijen ook de 

mogelijkheid moeten hebben om subsidie aan te vragen voor kwaliteitsverhogende 

activiteiten (scholing, vorming, werving, kennisuitwisseling, kennisverhoging). 

Landelijk georganiseerde partijen krijgen landelijk subsidie, die deels met recht ook wordt 

aangewend voor de lokale afdelingen en de vertegenwoordigers van die partijen. 

Voor 2006 wordt een verhoging van het gemeentefonds en provinciefonds geregeld (zie de 

amendementen 30 300 B, nr. 13 en 30 300 C, nr. 5), met als doel dat lokaal en regionaal 

georganiseerde partijen een beroep kunnen doen op dit fonds voor een aanvraag. De 

gemeenteraad of provinciale staten beslist over deze aanvraag en controleert doelmatigheid en 

rechtmatigheid van de uitgaven. 

Voor de volgende jaren wordt de minister verzocht een structureel bedrag, geïndiceerd, te 

regelen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie en SGP 

 

 

MOTIES 

 

8 (Irrgang en Duyvendak) over het laten vallen van politieke ambtsdragers onder een 

vergelijkbaar stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekering als werknemers 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, LPF en Groep Nawijn 

 

9 (Dubbelboer c.s.) over een fonds voor de subsidiëring van de lokaal of regionaal 

vertegenwoordigende partijen 

Ingetrokken 

 

10 (Fierens en Szabo) over het spoedig reageren op klachten van burgers 

Aangenomen. Tegen: CDA 

 

14 (Van Schijndel) over de modaliteiten van een te creëren algemene bevoegdheid voor de 

burgemeester 

Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 

 

15 (Van Beek en Knops) over het voorkomen van onwenselijk geachte precarioheffing 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, LPF en 

Groep Nawijn 

 

16 (Van Beek en Szabó) over een “meter” waarmee bereikte administratieve lastenverlichting 

inzichtelijk wordt gemaakt 

Ingetrokken 
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17 (Van der Ham) over de vormgeving van de huidige subsidie aan jongerenorganisaties en 

een nieuw model voor bestuursbeurzen 

Ingetrokken 

 

18→37 (Van der Ham en Van der Laan) over preventie als belangrijk onderdeel van de 

prestatiecontracten 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA 

 

19→38 (Van der Ham en Van der Laan) over democratische controle in het politiebestel 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, D66, VVD en CDA 

 

21 (Slob c.s.) over publieke verantwoordelijkheid voor een geïntegreerde en eenduidig 

aangestuurde meldkamer voor alle hulpverleningsdiensten 

Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 

 

22 (Albayrak en Duyvendak) over het ongemoeid laten van het politiebestel tot ten minste 

2008 

Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 

 

23→39 (Albayrak en Algra) over structurele financiering voor het instandhouden van 

opvangvoorzieningen en ZMOK-plus in Rotterdam 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, CDA, ChristenUnie, SGP, 

LPF en Groep Nawijn 

 

24→40 (Boelhouwer) over de zelfstandige positie van de waterschappen in de discussie over 

de bestuurlijke inrichting van Nederland 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, D66, VVD en ChristenUnie 

 

25 (Boelhouwer en Knops) over wijziging van de circulaire procedureregels bij 

burgemeestersbenoeming 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, CDA, ChristenUnie, SGP, 

LPF en Groep Nawijn 

 

26 (Algra) over aanvullende maatregelen tegen misbruik van het alarmnummer 1-1-2  

Ingetrokken 

 

27 (Algra en Irrgang) over het niet vastleggen van maximumsnelheden in de brancherichtlijn 

verkeer voor de politie 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Groep Wilders, CDA, ChristenUnie, SGP en Groep 

Nawijn 

 

28 (Algra) over bestemming van het gebied luchthaven Schiphol als zelfstandige 

veiligheidsregio 

Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 

 

29 (Van Beek c.s.) over het formuleren van eigen bevindingen en aanbevelingen door de 

zogenoemde Holland Acht 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, 

ChristenUnie en SGP 
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30 (Van der Ham c.s.) over het beschikbaar komen van bestuursbeurzen voor politieke 

jongerenorganisaties 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en SGP 

 

31 (Eerdmans c.s.) over het gebruik van internet bij het opsporen van verdachten 

Aangenomen. Tegen: GroenLinks 

 

32 (Eerdmans c.s.) over een plan van aanpak om beleidsmakers bij de rijksoverheid meer in 

aanraking te brengen met de uitvoering van beleid 

Aangenomen. Tegen: ChristenUnie 

 

33 (Van der Staaij c.s.) over onafhankelijk onderzoek naar vestiging en functioneren van 

instellingen/woongroepen voor bijzondere doelgroepen 

Aangenomen met algemene stemmen 


