
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 25 oktober 2006 

 

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

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30679  Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking 

op grond van de Wet werk en bijstand 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 24 oktober 2006 

aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, D66, 

VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Van Oudenallen stemden voor. 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Considerans 

Artikelen I t/m IV 

6 (Van Gent) 

Dit amendement houdt de mogelijkheid open dat gemeenten in WGR-verband hun WWB-

budget kunnen aanvragen. Met name voor kleine gemeenten levert de verplichte individuele 

aanvraag veel extra bureaucratische lasten op, zonder dat de gemeenten of de doelgroep van 

de WWB daar wijzer van wordt. De indiener stelt daarom voor om die onderdelen van de wet 

te schrappen die zich richten op het verbod op intergemeentelijke samenwerking bij het 

aanvragen van WWB-gelden.  

De wetswijziging richt zich, na aanname van dit amendement, nog enkel op de 

bevoorschotting van aanvragers van een bijstandsuitkering. 

Daarom is artikel IV, Inwerkingtreding, technisch aangepast.  

Indien dit amendement wordt aanvaard wordt het opschrift vervangen door: Regels inzake 

voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP 
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MOTIES 

 

8 (Van Gent) over de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en Groep Van Oudenallen 


