
15
Stemmingen moties Techniekpact

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het VAO Techniekpact,

te weten:

- de motie-Kerstens/Moorlag over uitbreiding en
intensivering van het Techniekpact (32637, nr. 391);

- de motie-Amhaouch/Bruins over wegnemen van
drempels voor bedrijven die een bijdrage willen leveren
aan techniekonderwijs (32637, nr. 392);

- de motie-Van Raan over het lesmateriaal van Shells
kinderraden (32637, nr. 393);

- de motie-Van Raan over de bestaande ethische
afwegingskaders van het Techniekpact (32637, nr. 394);

- de motie-Westerveld/Van den Berge over technisch
geschoolden die voor een niet-technische baan kiezen
(32637, nr. 395);

- de motie-Paternotte over de mogelijkheid om een
startkwalificatie bij Codam te behalen (32637, nr. 396).

(Zie vergadering van 11 december 2019.)

De voorzitter:
De motie-Paternotte (32637, nr. 396) is in die zin gewijzigd
dat zij thans is ondertekend door de leden Paternotte en
Tielen, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vernieuwende initiatieven als Codam een
waardevolle opleiding tot programmeur en daarmee
toekomstperspectief kunnen bieden aan jongeren die in
veel gevallen kansen hebben gemist in hun leven;

overwegende dat leerlingen bij Codam geen aanspraak
kunnen maken op studiefinanciering en daarom in veel
gevallen niet fulltime met hun opleiding bezig kunnen zijn;

overwegende dat dergelijke initiatieven tevens een bijdrage
kunnen leveren aan het oplossen van het tekort op de
arbeidsmarkt als het gaat om ICT'ers;

verzoekt de regering samen met Codam te onderzoeken op
welke wijze jongeren in het eerste deel van het
Codamonderwijsprogramma een volwaardige
startkwalificatie kunnen behalen, en met Codam,
werkgevers en de VNG een alternatieve tegemoetkoming
in het levensonderhoud voor jongeren te verkennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 398, was nr. 396 (32637).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Kerstens/Moorlag (32637, nr.
391).

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

In stemming komt de motie-Amhaouch/Bruins (32637, nr.
392).

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

In stemming komt de motie-Van Raan (32637, nr. 393).

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

In stemming komt de motie-Van Raan (32637, nr. 394).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP,
GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 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/Van den Berge
(32637, nr. 395).

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Paternotte/Tielen
(32637, nr. 398, was nr. 396).

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