Eerste Kamer der Staten-Generaal
Inhoudelijke Ondersteuning
Den Haag, 14 juni 2006
Aan de leden en de plv. leden van de
Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge
Colleges van Staat

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30360

Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 13 juni 2006 aangenomen
door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie en LPF stemden voor.

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Beweegreden
Artikelen 1, 2, 4, 6 en 7
6 (Van Beek)
Dit amendement strekt ertoe naast Swalmen ook de gemeente Maasbracht samen te voegen
met Roermond. De positie van de gemeente Roermond behoeft versterking. Indien dit
amendement wordt aangenomen komt het opschrift te luiden: Samenvoeging van de
gemeenten Roermond, Swalmen en Maasbracht. Voorts geldt dat als dit amendement wordt
aanvaard, ook een amendement moet worden aanvaard, dat ertoe strekt de gemeente
Maasbracht uit de samenvoeging met de gemeenten Heel en Thorn te halen, zoals vermeld in
het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel
van Midden-Limburg (Kamerstuk 30 358). Bij Kamerstuk 30 358 is dan ook een amendement
ingediend, dat ertoe strekt de gemeenten Heel en Thorn samen te voegen met de nieuw te
vormen gemeente Leudal (Kamerstuk 30 358). Een en ander om tegenstrijdige
wetsvoorstellen te voorkomen.
Verworpen. Voor: VVD

Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.

