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Stemmingen moties Begroting Onder- 
wijs, Cultuur en Wetenschap 2021 

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, 
ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststel- 
ling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021, 

te weten: 

- de motie-Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven 
op afbouw van bovenmatige reserve (35570-VIII, nr. 49); 

- de motie-Van Meenen over de reserves van samenwer- 
kingsverbanden per direct terugvorderen (35570-VIII, nr. 
67). 

(Zie vergadering van 15 oktober 2020.) 

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35570-VIII, nr. 
49). 

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

In stemming komt de motie-Van Meenen (35570-VIII, nr. 
67). 

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

Meneer Van Meenen. 

De heer Van Meenen (D66): 

Voorzitter, u raadt het al: graag een brief van het kabinet 
hoe deze motie, die ontraden was, uitgevoerd gaat worden. 
Ik denk dat het verstandig is om ook de aangenomen motie- 
Westerveld c.s. daarin te betrekken. Die gaat over hetzelfde 
onderwerp. 

De voorzitter: 
Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering 
door te geleiden naar het kabinet. 

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmin- 
gen. Dank u wel. Ik dank ook de minister van Defensie, die 
de stemmingen heeft bijgewoond. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 
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