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Stemmingen moties Wetsvoorstellen 
tot samenvoeging en herindeling van 
gemeenten 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij de behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging 
van de gemeenten Landerd en Uden (35619), het wetsvoor- 
stel Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill 
en Sint Hubert en Sint Anthonis (35620), het wetsvoorstel 
Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en 
Langedijk (35621), het wetsvoorstel Herindeling van de 
gemeenten Beemster en Purmerend (35622), het wetsvoor- 
stel Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp 
(35623), 

te weten: 

- de motie-Özütok over meer aandacht voor het draagvlak 
in alle betrokken kernen (35619, nr. 8); 

- de motie-Sneller c.s. over de gemeente Grave bestuurlijk 
en financieel voorbereiden op een herindeling (35620, nr. 
7); 

- de gewijzigde motie-Snoeren over een grenscorrectie 
voor de dorpen Sint Pancras en Koedijk (35621, nr. 8, was 
nr. 7); 

- de motie-Krol/Van Raak over altijd een referendum bij 
herindelingen (35619, nr. 9); 

- de motie-Krol over een onafhankelijk onderzoek naar de 
herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer (35619, nr. 
10). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Özütok (35619, nr. 8). 

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-Sneller c.s. (35620, nr. 7). 

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Snoeren c.s. (35621, 
nr. 8, was nr. 7). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, 
D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD 

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

In stemming komt de motie-Krol/Van Raak (35619, nr. 9). 

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

In stemming komt de motie-Krol (35619, nr. 10). 

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

Over het voorstel van rijkswet genoemd onder agendapunt 
7 gaan we een andere keer stemmen. Dan gaan we naar 
agendapunt 8. 
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