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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
27777  Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2001 (wijziging 
samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 5 juli 2001 met algemene 
stemmen aangenomen 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikelen22.04 en 24.03 van de begrotingsstaat 
5→8→9 (Van der Vlies c.s.) 
Bij het begin van de huidige kabinetsperiode is afgesproken aan de instellingen in de sectoren 
Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg en Verpleging en Verzorging een korting 
op het apparaatsbudget op te leggen vanuit de veronderstelling dat deze sectoren 
efficiencywinst konden behalen door een doelmatiger inkoopbeleid. De beoogde doelstelling 
van de inkoopkorting, waarbij doelmatigheidswinst wordt behaald als gevolg van het inkopen 
in grote aantallen, verhoudt zich echter niet met het voorgestane beleid van deconcentratie en 
extramuralisering in de gehandicaptenzorg. Daar komt nog bij, dat in het onlangs verschenen 
rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau ‘Verstandig verzorgd’ nadrukkelijk wordt 
aangegeven, dat de efficiency van de instellingen voor gehandicaptenzorg op een zodanig 
hoog niveau ligt dat er hier vrijwel geen winst te behalen valt. In dat licht kan het des te meer 
als onrechtvaardig worden beschouwd om in de gehandicaptensector de inkoopkorting te 
handhaven. 
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 De dekking wordt gevonden op artikel 22.04 Prijsbijstelling door ophoging van de op dit 
artikel geboekte taakstellende onderuitputting met 10 miljoen gulden. 
Verworpen, voor: SP, GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
 
Artikel 24.10 van de begrotingsstaat 
6→7 (Kant en Van Gent) 
Dit amendement strekt ertoe de uitgaven voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang te 
verhogen (artikelonderdeel maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid). 
In de daklozen- en vrouwenopvang is sprake van personeelstekorten waardoor de werkdruk 
onverantwoord hoog is en de veiligheid zowel voor personeel als hulpvragers niet langer 
gegarandeerd kan worden. De kostprijsberekening van de Federatie Opvang toont aan dat om 
een op minimale kwaliteitseisen gebaseerde, goede zorg voor de hulpvragers te kunnen 
bieden en het personeel conform de CAO te kunnen betalen op termijn 164,5 miljoen extra 
nodig is. De komende jaren zal daarom meer geld beschikbaar moeten komen voor de 
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Om te beginnen 50 miljoen in 2001, in de jaren 
erna zal het bedrag nog verder moeten worden verhoogd. 
De verhoging kan ten laste gebracht van de aanvullende post Algemeen 
en aanvullende post Arbeidsvoorwaarden in de Voorjaarsnota 2001, 
vooruitlopend op de jaarlijks terugkerende onderuitputting op deze post. 
verworpen, voor: SP, GroenLinks en CDA 
 
 


