19de vergadering

Dinsdag 30 januari 1996
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Heijne Makkreel
Tegenwoordig zijn 69 leden, te
weten:
Baarda, Batenburg, De Beer, G. van
den Berg, J.Th.J. van den Berg,
Bierman, De Boer, Van den BroekLaman Trip, Cohen, Dees, Van Dijk,
Van Eekelen, Eversdijk, GelderblomLankhout, Van Gennip, Glastra van
Loon, Glasz, Van Graafeiland,
Grol-Overling, De Haze Winkelman,
Heijmans, Heijne Makkreel, Hendriks,
Hessing, Van Heukelum, Hilarides,
Hirsch Ballin, Hofstede, Holdijk,
Jaarsma, De Jager, Jurgens, Ketting,
Korthals Altes, J. van Leeuwen, L.M.
van Leeuwen, Linthorst, Lodewijks,
Loudon, Luijten, Luimstra-Albeda,
Lycklama à Nijeholt, Michiels van
Kessenich-Hoogendam, Pit, Pitstra,
Le Poole, Postma, Rensema, Rongen,
Roscam Abbing-Bos,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Staal, Steenkamp, Stevens,
Talsma, Tuinstra, Varekamp, Ter Veld,
Veling, Verbeek, Vrisekoop, Werner,
De Wit, Wöltgens, Van de Zandschulp, Zijlstra en Zwerver,
en mevrouw Jorritsma-Lebbink,
minister van Verkeer en Waterstaat.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)
De voorzitter: Aangezien voor de
algemene maatregelen van bestuur
die zijn voorgehangen en gedrukt
onder nummer 24570 de termijn is
verstreken, stel ik vast dat wat deze
Kamer betreft aan uitdrukkelijke
goedkeuring van deze algemene
maatregelen van bestuur geen
behoefte bestaat.
Aan de orde is de behandeling van:
- het voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot Wijziging
van het Reglement van Orde van
de Eerste Kamer der StatenGeneraal (EK nr. 50c).

©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:
Braks, wegens ziekte;
Boorsma, wegens het bijwonen van
een internationale conferentie;
Tjeenk Willink, wegens verblijf
buitenslands.

Eerste Kamer

Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Regels betreffende de
financiële verstrekkingen ten
laste van de begroting van het
Ministerie van Financiën
(Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën) (24176);

Diverse wetsvoorstellen

- Wijziging van de Wet op het
basisonderwijs en de Interimwet
op het speciaal onderwijs in
verband met de invoering van
een wettelijke grondslag voor de
vergoeding voor schoolspecifieke knelpunten in de
personeelsvoorziening en
technische wijziging van de
bijlage bij de Wet op het
basisonderwijs (24168).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer De Boer.
De heer De Boer (GroenLinks):
Voorzitter! Ik heb de Kamer een wat
ongebruikelijk verzoek voor te
leggen. Ik verzoek de Kamer, mij
toestemming te verlenen, de
minister-president te interpelleren
over de gang van zaken rondom
ingrijpende wetsvoorstellen, de rol
van het regeerakkoord en de
politieke druk die door de regering
wordt uitgeoefend op regeringsfracties in dit huis om bepaalde
wetsvoorstellen te steunen. Als de
Kamer mij dat toestaat en de
minister-president beschikbaar is,
zou ik de interpellatie graag en bij
voorkeur houden vóór de behandeling volgende week van het
wetsvoorstel over de Ziektewet. Mijn
verzoek is dan ook, of de Kamer dit
toestaat en of u, voorzitter, overleg
met de minister-president wilt plegen
over de vraag of dit mogelijk is.
De voorzitter: Ik stel de Kamer voor,
het verzoek van de heer De Boer in
te willigen.
Daartoe wordt besloten.
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