
Overzicht van   afdeling Directie Inhoud 
stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 

 
 

 
 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de 
Koning 
 
 

 
 datum 25 februari 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35619 
Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 25 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdD, Van Kooten-Arissen, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, 
SGP, CDA en ChristenUnie. 
Tegen: PVV en FVD. 
 
Aangenomen amendement 
 
Invoegen paragraaf 2a 
11 12 (Van der Molen en Özütok) over een evaluatiebepaling 
 
Dit amendement strekt ertoe de vorming van de nieuwe gemeente Maashorst te evalueren 
en daarbij bijzondere aandacht te hebben voor het draagvlak in de kernen Schaijk en Reek. 
Daarbij geldt in ieder geval het Beleidskader gemeentelijke herindeling als toetsingskader. 
 
Dit amendement beoogt dat uiterlijk twee jaar na de vorming van de nieuwe gemeente een 
evaluatie zal worden gestart om te bezien in hoeverre de herindeling heeft bijgedragen aan 
een gemeente die beter in staat is haar opgaven het hoofd te bieden en een adequaat 
niveau van voorzieningen te bieden voor haar inwoners. Daarbij wordt overwogen of een 
grenswijziging wenselijk is. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, D66, VVD, 
SGP, CDA, PVV en FVD. 
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Ingetrokken amendement 
 
Diverse artikelen 
7 (Van der Molen en Özütok) over het toevoegen van de kern Schaijk aan de gemeente 
Oss 
 
Dit amendement strekt ertoe de kern Schaijk, die nu behoort tot de gemeente Landerd, toe 
te voegen aan de gemeente Oss. De kern Schaijk heeft een natuurlijke verbinding met de 
dorpen Herpen, Keent, Overlangel en Neerloon, die behoren tot de gemeente Oss. Op het 
gebied van onderwijs, economie, cultuur, zorg, sport, verkeer en vervoer zijn inwoners van 
Schaijk georiënteerd op Oss. In het proces van gemeentelijke herindeling is onvoldoende 
aandacht gegeven aan het draagvlak onder inwoners van Schaijk voor samenvoeging met 
de gemeente Uden. Dit amendement komt tegemoet aan de gewenste interne samenhang 
bij gemeentelijke herindeling. 
Ingetrokken 
 
 
Moties (over de moties is al op 11 februari 2021 gestemd) 
 
35619, 8 (Özütok) over meer aandacht voor het draagvlak in alle betrokken kernen 
Aangenomen. Tegen: PVV. 
 
35619, 9 (Krol en Van Raak) over altijd een referendum bij herindelingen 
Verworpen. Voor: de SP, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de 
PVV en FVD. 
 
35619, 10 (Krol) over een onafhankelijk onderzoek naar de herindeling van Groningen, 
Haren en Ten Boer 
Verworpen. Voor: Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, de PVV en FVD. 


