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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 2 juli 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66,

VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.
Tegen: FVD.

Verworpen amendementen
Artikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Artikel 95 Apparaat Kerndepartement worden
6  7 (Van den Berge) over het terugdraaien van de bezuiniging op de SBB.
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is een cruciale spil in het
behouden en creëren van extra stages en leerbanen en daarmee het terugdringen van
jeugdwerkloosheid. Stages en leerbanen vormen één van de belangrijkste onderdelen van
de Mbo-opleidingen; 80% van de studenten krijgt na het lopen van een stage een vaste
baan aangeboden. Inmiddels is een inspanning toegezegd tot het terugdraaien van de
bezuiniging van € 07 miljoen . Dit is echter onvoldoende, ook gezien het feit dat op de
loon- en prijsbijstelling veelvuldig is gekort. Indiener verzoekt daarom tevens de beoogde
bezuiniging van € 1 miljoen structureel, terug te draaien. Het bedrag van € 1 miljoen is
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structureel beoogd door een deel van de prijsbijstelling dat aan artikel 95 was toegedeeld
in te zetten ter dekking van de verhoging van beleidsartikel 04 met € 1 miljoen structureel.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van KootenArissen, PVV, FVD en Van Haga.
Artikel 14 Cultuur
3 (Asscher) over extra middelen voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector.
Dit amendement beoogt geld vrij te maken voor een regeling voor het niet-gesubsidieerde
deel van de culturele sector. Dit amendement maakt onderdeel uit van een ambitieuzer
steunpakket voor de kunst en cultuursector.
Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Cultuur definieert wie
wij zijn. Cultuur is ook een enorme economische sector met heel veel werkgelegenheid.
Maar door de coronacrisis dreigt zich een ramp te voltrekken. Een ramp voor de makers,
die nu al twee maanden zonder inkomsten zitten. Een ramp voor de culturele instellingen
en festivals, waarvan de hele omzet wegvalt. En een ramp voor het publiek.
Voorkomen moet worden dat de coronacrisis binnen enkele maanden blijvende schade
aanricht. Het bedrag van € 300 miljoen dat het kabinet ter beschikking stelt acht de
indiener onvoldoende. Indiener stelt voor het bedrag te verhogen met € 280 miljoen.
Om de culturele sector door deze crisis te helpen is een veel ambitieuzer steunpakket
nodig. Het voorliggende amendement, maakt daar samen met drie andere amendementen
die indiener heeft ingediend op de begrotingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, van het gemeentefonds en van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (regeling voor niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector, een
innovatiefonds, compensatie voor huurkwijtschelding en een regeling voor makers)
onderdeel van uit.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van KootenArissen en Van Haga.
Artikel 14 Cultuur
4 (Asscher) over middelen voor een innovatiefonds.
Dit amendement maakt onderdeel uit van een ambitieuzer steunpakket voor de kunst en
cultuursector. Dit amendement beoogt geld vrij te maken voor een innovatiefonds die
instellingen de financiële ruimte biedt om te experimenteren met nieuwe verdienmodellen.
Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Cultuur definieert wie
wij zijn. Cultuur is ook een enorme economische sector met heel veel werkgelegenheid.
Maar door de coronacrisis dreigt zich een ramp te voltrekken. Een ramp voor de makers,
die nu al twee maanden zonder inkomsten zitten. Een ramp voor de culturele instellingen
en festivals, waarvan de hele omzet wegvalt. En een ramp voor het publiek.

datum
blad

3 juli 2020
3

Voorkomen moet worden dat de coronacrisis binnen enkele maanden blijvende schade
aanricht. Het bedrag van € 300 miljoen dat het kabinet ter beschikking stelt acht de
indiener onvoldoende. Indiener stelt voor het budget te verhogen met € 20 miljoen.
Om de culturele sector door deze crisis te helpen is een veel ambitieuzer steunpakket
nodig. Het voorliggende amendement, maakt daar samen met drie andere amendementen
die indiener heeft ingediend op de begrotingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, van het gemeentefonds en van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (regeling voor niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector, een
innovatiefonds, compensatie voor huurkwijtschelding en een regeling voor makers)
onderdeel van uit.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en Krol/Van
Kooten-Arissen.

