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Betreffende wetsvoorstel:
35593
Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een
gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 22 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, FVD, DENK, Groep Van Haga,
JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1, Fractie Den Haan, PvdD
Tegen: PVV

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel A, onderdeel i
7  8  11 (Van der Staaij c.s.) over het benadrukken van het vrijwillige karakter van het
prenataal huisbezoek in de wettekst
Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de plicht om een prenataal huisbezoek aan te
bieden aan een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen doelgroep
“kwetsbare vrouwen en hun gezinnen”. Uit de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel
en de nota naar aanleiding van het verslag wordt duidelijk dat deze vrouwen niet kunnen
worden gedwongen om hieraan mee te werken. Met dit amendement willen de indieners
het vrijwillige karakter van het prenataal huisbezoek expliciet in de wettekst vastleggen.
Met algemene stemmen aangenomen.

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.
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Artikel I, onderdeel A, onderdeel i
10  12  15 (Van den Berg c.s.) over het nader duiden van het begrip kwetsbaarheid
Met dit amendement willen de indieners het begrip kwetsbaarheid nader duiden, door in de
gemeente een signaleringsinstrument te gebruiken dat eenduidig handvatten biedt en de
definitie wat kwetsbaar is inperkt. Daar dergelijke signaleringsinstrumenten eenduidige
handvatten bieden om de verschillende aspecten van kwetsbaarheid in samenhang te
beoordelen, wordt de toepassing van een adequaat signaleringsinstrument als voorwaarde
toegevoegd. De indieners zijn van mening dat hier bestaande instrumenten voor gebruikt
moeten worden zodat er geen nieuwe administratieve lasten voor de zorgprofessional
ontstaan.
Met algemene stemmen aangenomen.
Invoegen artikel Ia na artikel I
9  14 (Aukje de Vries en Van den Berg) over een evaluatiebepaling
De indieners van het amendement stellen een evaluatiebepaling voor om deze
wetswijziging vier jaar na vaststelling te evalueren, met een beknopte tussenevaluatie na
twee jaar. Tijdens de evaluatie moet er in ieder geval specifiek gekeken worden naar de
effectiviteit van deze Wijzigingswet en ook naar de (gemeentelijke) kosten.
Met algemene stemmen aangenomen.

Moties
13 (Van den Berg) over de kosten van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het
primair onderwijs
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, de PVV en Groep Van
Haga

