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Amendementen zijn in 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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 

 

 datum 7 juli 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31474 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en 

Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de 

Voorjaarsnota) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 3 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 
Begrotingsstaat 
6 (Weekers) 

Dit amendement dient tezamen met het amendement 31474 V nr. 6 (Buitenlandse Zaken) 
ter dekking van het amendement waarmee het superdividend Schiphol wordt aangewend 
om de staatsschuld af te lossen (31474 IXA nr.4). 
Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk  

 

 

Begrotingsstaat 

3 (Irrgang) 

Het kabinet heeft als doel om de inhuur van externen terug te dringen. Dit amendement 
behelst twee zaken ter ondersteuning daarvan. Ten eerste worden de uitgaven inzichtelijk 
gemaakt in de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie. Ten tweede wordt dit 
artikel per begroting gemaximeerd met de bedragen uit 2007. Hiermee kan de Kamer haar 
begrotingsrecht aanwenden om de inhuur van externe deskundigheid terug te dringen 
zoals wordt gevraagd in de motie Schinkelshoek (31 444 VII, nr. 8). Op de begroting van 
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 



 

 datum 7 juli 2008 

 blad 2 

 

 

Ordening en Milieubeheer is voor 2007 een bedrag van € 69 720 (x 1000) opgenomen voor 
de inhuur van externen. Omdat dit bedrag een combinatie is van de begrotingsstaten van 

het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en de 
begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) en de verdeling nog niet bekend 
is, zijn PM bedragen opgenomen. Dit betekent dat de twee begrotingen samen 
gemaximeerd worden met het bovengenoemde bedrag. Een soortgelijk amendement is 
ingediend op de suppletore begroting van alle ministeries, alsmede voor de suppletore 
begroting van de Staten-Generaal. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

 

Begrotingstaat 

4 (Irrgang) 
Dit amendement behelst dat de uitgaven aan de inhuur van externen inzichtelijk worden 
gemaakt in de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie. 
Een soortgelijk amendement is ingediend op de suppletore begroting van alle ministeries, 

alsmede voor de suppletore begroting van de Staten-Generaal. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 


