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Stemmingen moties Begroting OCW 
2021, onderdeel Cultuur 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over de begroting OCW 2021, onderdeel Cul- 
tuur, 

te weten: 

- de motie-Van den Berge c.s. over eventuele onderuitput- 
ting in het tweede steunpakket inzetten voor talentontwik- 
keling en cultuurparticipatie (35570-VIII, nr. 101); 

- de motie-Van den Berge c.s. over zorgen dat noodsteun 
ook bij individuele makers terechtkomt (35570-VIII, nr. 102); 

- de motie-Geluk-Poortvliet over toegang tot de bladmu- 
ziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek veiligstellen 
(35570-VIII, nr. 103); 

- de motie-Geluk-Poortvliet over verkennen van een 
terugvalmogelijkheid voor de subsidie voor CODART 
(35570-VIII, nr. 104); 

- de motie-Kwint/El Yassini over een zogenaamde voucher- 
bank voor de sport- en cultuurbranche (35570-VIII, nr. 105); 

- de motie-Kwint/Beckerman over een pas op de plaats 
maken met de verkoop van de Seyss-Inquartbunker (35570- 
VIII, nr. 106); 

- de motie-Paternotte/El Yassini over aantrekkelijker maken 
van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars 
(35570-VIII, nr. 107); 

- de motie-Paternotte c.s. over in kaart brengen welk deel 
van de kunstcollectie van de koninklijke familie privé- 
eigendom is (35570-VIII, nr. 108); 

- de motie-Paternotte/Geluk-Poortvliet over in gesprek 
gaan met Frascati en PLAN Brabant (35570-VIII, nr. 109); 

- de motie-Van den Hul/Belhaj over een aanvullende rou- 
tekaart voor de culturele sector (35570-VIII, nr. 110); 

- de motie-Van den Hul c.s. over een substantieel bedrag 
in het tweede steunpakket uitkeren via het Steunfonds 
Rechtensector (35570-VIII, nr. 111); 

- de motie-Van den Hul over een eenmalige financiële 
ondersteuning van de ODN (35570-VIII, nr. 112); 

- de motie-Van den Hul over het niet verrekenen van 
additionele steun met de NOW (35570-VIII, nr. 113). 

(Zie wetgevingsoverleg van 23 november 2020.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van de heer Kwint stel ik voor zijn motie (35570- 
VIII, nr. 106) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: 
De motie-Van den Hul (35570-VIII, nr. 112) is in die zin 
gewijzigd dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de ODN een zeer effectieve dansregeling 
is die professionele dansers helpt om na hun danscarrière 
een tweede loopbaan te starten; 

van mening dat voor een eerlijke arbeidsmarkt in de dans- 
sector een goede omscholingsregeling cruciaal is; 

verzoekt de regering om binnen de begroting ruimte te 
zoeken voor een eenmalige financiële ondersteuning van 
de ODN, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 135, was nr. 112 (35570-VIII). 

De voorzitter: 
De motie-Van den Hul (35570-VIII, nr. 113) is in die zin 
gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van 
den Hul en Belhaj. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 136, was nr. 113 (35570-VIII). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen 
stemmen. 

In stemming komt de motie-Van den Berge c.s. (35570-VIII, 
nr. 101). 

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, het CDA en de ChristenUnie 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van den Berge c.s. (35570-VIII, 
nr. 102). 

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 VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Geluk-Poortvliet (35570-VIII, 
nr. 103). 

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, het CDA, de ChristenUnie en 
FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
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In stemming komt de motie-Geluk-Poortvliet (35570-VIII, 
nr. 104). 

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 VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kwint/El Yassini (35570-VIII, 
nr. 105). 

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 VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Paternotte/El Yassini (35570- 
VIII, nr. 107). 

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 VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Paternotte c.s. (35570-VIII, nr. 
108). 

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 PVV en FvD voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Paternotte/Geluk-Poortvliet 
(35570-VIII, nr. 109). 

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, het CDA en de ChristenUnie 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van den Hul/Belhaj (35570-VIII, 
nr. 110). 

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 VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (35570-VIII, 
nr. 111). 

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Hul (35570- 
VIII, nr. 135, was nr. 112). 

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 SGP voor deze gewijzigde motie 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Hul/Belhaj 
(35570-VIII, nr. 136, was nr. 113). 

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, het CDA en de ChristenUnie 
voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Ja, meneer Van der Lee? 

De heer Van der Lee (GroenLinks): 

Ik was niet snel genoeg, maar ik wil nog even bij het vorige 
punt, agendapunt 5, vragen om een brief over de uitvoering 
van de aangenomen motie-Westerveld (35570-XVI, nr. 25). 
Deze motie was ontraden. 

De voorzitter: 
Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergade- 
ring door te geleiden naar het kabinet. 

Dan de heer Van Nispen. 

De heer Van Nispen (SP): 

Voorzitter. Het betreft hetzelfde agendapunt 5. Ook de heer 
Van Gerven zou graag een brief willen nu zijn motie (35570- 
XVI, nr. 29), die hij samen met mevrouw Westerveld heeft 
ingediend, is aangenomen. 

De voorzitter: 
Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergade- 
ring door te geleiden naar het kabinet. 
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