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Stemmingen moties Evaluatie van de
Jeugdwet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het debat over de evaluatie van de Jeugdwet,

te weten:

- de motie-Westerveld/Hijink over onderzoek of de
gemeenten voldoende budget krijgen (34880, nr. 5);

- de motie-Westerveld over de volumeontwikkelingen in
de jeugdzorg meenemen in de onderzoeken (34880, nr. 6);

- de motie-Peters/Voordewind over modellen voor een
gezinsarrangement (34880, nr. 7);

- de motie-Voordewind/Peters over ondersteuning bij
aanstaand ouderschap (34880, nr. 8);

- de motie-Voordewind/Peters over gezinshuizen (34880,
nr. 9);

- de motie-Tielen/Peters over verschillende procedures
samenvoegen (34880, nr. 10).

(Zie vergadering van 21 juni 2018.)

De voorzitter:
De motie-Voordewind/Peters (34880, nr. 8) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de komst van een kind de partnerre-
latie tussen ouders verandert;

overwegende dat in het programma Scheiden zonder
Schade expliciet aandacht is voor hulp bij ouderschap;

overwegende dat het NJi een handreiking heeft gemaakt
voor gemeenten voor het bieden van preventieve relatieon-
dersteuning;

verzoekt de regering over deze handreiking in overleg te
gaan met VNG met als doel om binnen alle gemeenten de
mogelijkheid voor ondersteuning op het gebied van aan-
staand ouderschap aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 11, was nr. 8 (34880).

Op verzoek van de heer Voordewind stel ik voor zijn gewij-
zigde motie (34880, nr. 11, was nr. 8) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Westerveld/Hijink (34880, nr.
5).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (34880, nr. 6).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de
PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters/Voordewind (34880, nr.
7).

De voorzitter:
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Peters (34880, nr.
9).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP,
het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tielen/Peters (34880, nr. 10).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD,
de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie heb-
ben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
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