
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
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 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de 

Koning 

 

 

 datum 22 december 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

 

34620 XVIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 

(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 22 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Begrotingsstaat artikel 2 Woonomgeving en bouw 

4 (Dijkgraaf en Bruins) over dekking van het amendement inzake Bèta College Zeeland 

 

Dit amendement dient ter dekking van het amendement inzake het Zeelandfonds dat rust 

op de suppletoire EZ-begroting (34 620-XIII). Al jaren is er sprake van onderuitputting op 

begrotingsartikel 2.4 Wonen en Rijksdienst - Revolverend fonds energiebesparing 

verhuurders. Ook in 2016 is er weinig beroep gedaan op het fonds. De onderuitputting op 

de begroting van het jaar 2016 wordt ingezet voor een eenmalige investering in het 

‘Zeelandfonds’ in het jaar 2017. 

Ingetrokken. 

 

 



 

 datum 22 december 2016 

 blad 2 

 

 

Begrotingsstaat artikel 2 Woonomgeving en bouw 

5 (Dijkgraaf en Bruins) over dekking van het amendement inzake Bèta College Zeeland 

 

Dit amendement dient ter dekking van een amendement op de tweede suppletoire 

begroting van het ministerie van OCW over het Bèta college Zeeland. Al jaren is er sprake 

van onderuitputting op begrotingsartikel 2.4 Wonen en Rijksdienst - Revolverend fonds 

energiebesparing verhuurders. Ook in 2016 is er weinig beroep gedaan op het fonds. De 

onderuitputting op de begroting van het jaar 2016 wordt ingezet voor een eenmalige 

investering in het ‘Beta College Zeeland’ in het jaar 2017. 

Verworpen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, de Groep 

Bontes/Van Klaveren en de PVV.  


