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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28321  Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2002 (wijziging 
samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 4 juni 2002 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 16.07 (Jeugdbeleid) van de begrotingsstaat 
4 (Arib c.s.) 
Voor hulp aan seksueel misbruikte kinderen is het essentieel dat er een goede diagnose en 
behandeling plaatsvindt. Het bestaande diagnostisch centrum in Groningen is hiervan een 
goed voorbeeld. Uitbreiding met meerdere diagnostische centra is dringend gewenst. Dit 
amendement dient ertoe om het mogelijk te maken dat er in 2002 een start wordt 
gemaakt met de uitbreiding van diagnostische centra. De benodigde middelen komen ten laste 
van de vrije ruimte binnen dit begrotingsartikel. 
Aangenomen, tegen: VVD 
 
 
Artikel 16.07 (Jeugdbeleid) van de begrotingsstaat 
5 (Arib c.s.) 
Dit amendement beoogt de opzet en uitvoering van een proefproject 'Plan van Aanpak 
Kindermishandeling' in Amsterdam mogelijk te maken. De benodigde middelen komen ten 
laste van de vrije ruimte binnen dit begrotingsartikel. 
Aangenomen, tegen: VVD en SGP 
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Artikel 16.07 (Jeugdbeleid) van de begrotingsstaat 
6 (Arib c.s.) 
Dit amendement dient ertoe om experimenten mogelijk te maken met professionalisering van 
peuterspeelzalen. Hiertoe is reeds een aanzet gegeven door de VOG via haar visiedocument 
"Peuterspeelzaalwerk in de 21e eeuw". Deze professionalisering is gewenst om de plaats van 
het peuterspeelzaalwerk als volwaardige partij te kunnen laten participeren in nieuwe 
ontwikkelingen zoals de totstandkoming van een basisvoorziening VVE. Dit is uiteraard in 
het belang van de ontwikkeling van jonge kinderen. De benodigde middelen komen ten laste 
van de vrije ruimte binnen dit begrotingsartikel. 
Aangenomen, tegen: VVD en SGP 
 
 
Artikel 16.07 (Jeugdbeleid) van de begrotingsstaat 
7 (Arib c.s.) 
Veel ouders kampen met het probleem van gebrek aan overblijfmogelijkheden voor kinderen 
tussen de middag. Ondanks het belang voor (werkende) ouders en hun kinderen, blijft dit te 
veel afhankelijk van vrijwilligers. Dit amendement dient om de experimenten met 
overblijfmogelijkheden te vergroten en om de voorbereidingen voor een definitieve regeling 
te treffen. De benodigde middelen komen ten laste van de vrije ruimte binnen dit 
begrotingsartikel. 
Aangenomen, tegen: VVD, ChristenUnie en SGP 
 
 
Artikel 16.07 (Jeugdbeleid) van de begrotingsstaat 
8 (Arib c.s.) 
Dit bedrag is bestemd voor de ondersteuning van schoolinternaten. Deze internaten 
ondersteunen en begeleiden (allochtone) schoolgaande jongeren, met het oog op het 
voorkómen van marginalisering van deze jongeren. De benodigde middelen komen ten laste 
van de vrije ruimte binnen dit begrotingsartikel. 
Aangenomen, voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
 
Artikelen 16.13 (Rijksbijdragen) en 16.15 (Nominaal en onvoorzien) van de 
begrotingsstaat 
9→13 (Arib c.s.) 
Gezien het belang van een goede spreiding en toegankelijkheid van de zorg wordt een 
kleinschaligheidstoeslag voor kleine en middelgrote ziekenhuizen geïntroduceerd. 
In dit amendement wordt de rijksbijdrage verhoogd ter dekking van een verhoging van het 
uitgavenkader curatieve somatische zorg in de Zorgnota. De verhoging uit de rijksbijdrage 
wordt tijdelijk gedekt uit een verlaging van artikel 15 Nominaal en onvoorzien. De extra 
opbrengsten in 2002 uit kortingen en bonussen dienen in de Zorgnota of uiterlijk in de 
Najaarsnota 2002 te worden overgeheveld naar de begroting om het tijdelijke tekort op artikel 
15 ongedaan te maken. Dit amendement beoogt daarmee het eerder door de regering 
teruggedraaide amendement (28000 XVI, nr. 83) te herstellen. 
Aangenomen, tegen: D66 en VVD 
 
 
Artikelen 16.13 (Rijksbijdragen) en 16.15 (Nominaal en onvoorzien) van de 
begrotingsstaat 
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10→14 (Arib c.s.) 
In de zorg voor langdurig zorgafhankelijke patiënten in algemeen psychiatrische ziekenhuizen 
is sprake van ernstige verschraling. Dit amendement heeft tot doel een eerste stap te kunnen 
zetten in verruiming van het activiteitenaanbod. In dit amendement wordt de rijksbijdrage 
verhoogd ter dekking van een verhoging van het uitgavenkader curatieve somatische zorg in 
de Zorgnota. De verhoging uit de rijksbijdrage wordt tijdelijk gedekt uit een verlaging van 
artikel 15 Nominaal en onvoorzien. De extra opbrengsten in 2002 uit kortingen en bonussen 
dienen in de Zorgnota of uiterlijk in de Najaarsnota 2002 te worden overgeheveld naar de 
begroting om het tijdelijke tekort op artikel 15 ongedaan te maken. Dit amendement beoogt 
daarmee het eerder door de regering teruggedraaide amendement (28 000 XVI, nr.85) te 
herstellen. 
Aangenomen, tegen: D66 en VVD 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 16.03 (Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en 
maatschappelijke opvang) van de begrotingsstaat 
11 (Arib en Hermann) 
De Mr. De Graafstichting is onmisbaar in het uitvoeren en evalueren van het nieuwe 
prostitutiebeleid, zoals dat voortvloeit uit de opheffing van het bordeelverbod. Als de subsidie 
aan de stichting nu niet wordt verhoogd, houdt zij na de zomer op te bestaan. Dit amendement 
biedt soelaas tot het einde van 2002; bij de begroting van 2003 zal een structurele voorziening 
moeten worden getroffen op grond van het lopende overleg met de minister van VWS. Het 
wordt gedekt via de begroting van het ministerie van justitie. Beide ministeries zijn betrokken 
bij de uitvoering van het prostitutiebeleid en hebben daarom belang bij het voortbestaan van 
de stichting. «De subsidie van de Rode Draad is gekort, ondanks de toezegging aan een brede 
meerderheid van de Tweede Kamer dat dit niet zou gebeuren. De Rode Draad is onmisbaar in 
het bewerkstelligen van normale arbeidsverhoudingen en -overleg in de prostitutiebranche. 
Dit amendement maakt de korting daarom ongedaan. Het wordt gedenkt via de begroting van 
het ministerie van justitie. Beide ministeries zijn betrokken bij de uitvoering van het 
prostitutiebeleid en hebben daarom belang bij het voortbestaan van De Rode Draad». De 
verhoging van het budget met 100 000 euro wordt gedekt met de extra ontvangsten die 
voorvloeien uit het amendement Van Oven (kamerstuk 28 300 nr. 4). Het bedrag van 100 000  
euro moet derhalve vanuit de begroting van Justitie naar de begroting VWS worden 
overgeboekt. 
Stemmen gestaakt op 25 april 2002: 74 leden voor en 74 leden tegen 
HERSTEMMING OP 4 JUNI 2002 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
 
MOTIES 
 
12 (Buijs c.s.) over het aanwenden van de omvang van de onderuitputting Zorgnota 2001 voor 
het uitvoeren van een aantal moties 
Aangenomen, tegen: VVD 
 


