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Stemmingen moties Eindrapport 
onderzoek naar de toepassing van arti- 
kel 13b Opiumwet 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Eindrapport onderzoek naar de 
toepassing van artikel 13b Opiumwet, 

te weten: 

- de motie-Van Nispen/Sneller over een landelijk kader 
voor het sluiten van panden op grond van artikel 13b Opi- 
umwet (34763, nr. 17); 

- de motie-Michon-Derkzen/Kuik over het bestuursrechtelijk 
instrumentarium van burgemeesters bij de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit (34763, nr. 18); 

- de motie-Sneller/Van Nispen over een plan van aanpak 
om de gevolgen van de Wet Damocles te monitoren (34763, 
nr. 19). 

(Zie vergadering van 8 februari 2022.) 

In stemming komt de motie-Van Nispen/Sneller (34763, nr. 
17). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, Lid Omtzigt, BBB en Groep Van Haga voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen/Kuik (34763, 
nr. 18). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
BIJ1, de PvdA, Fractie Den Haan, de VVD, de SGP, het CDA, 
JA21, BBB, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Sneller/Van Nispen (34763, nr. 
19). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, Lid Omtzigt, het 
CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
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