Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Aanvulling van bepalingen in de
Grondwet inzake de verkiezing
van de Tweede Kamer en de
Eerste Kamer der StatenGeneraal, de provinciale staten
en de gemeenteraden, in
verband met tijdelijke vervanging van een lid wegens haar
zwangerschap en bevalling
(23798).
(Zie vergadering van 26 januari
1995.)

SGP, het GPV, de RPF, de VVD, het
CDA, het AOV en de Unie 55+ voor
het wetsvoorstel hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen met ten
minste twee derde deel der
stemmen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het voorstel van
rijkswet Verandering in de
Grondwet van bepalingen inzake
de verdediging (23802, R1507).
(Zie vergadering van 26 januari
1995.)

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, het
GPV, het CDA, het AOV, de Unie 55+
en de CD voor het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen met ten minste twee
derde deel der stemmen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Verandering in de Grondwet
strekkende tot het doen
vervallen van de additionele
artikelen die zijn uitgewerkt
(23799).
(Zie vergadering van 26 januari
1995.)

In stemming komt het voorstel van
rijkswet.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de
SGP, het GPV, de VVD, het CDA, het
AOV en de Unie 55+, alsmede het lid
Hendriks voor het voorstel van
rijkswet hebben gestemd en die van
de overige fracties ertegen, zodat het
is aangenomen met ten minste twee
derde deel der stemmen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het voorstel van
rijkswet Verandering in de
Grondwet strekkende tot het
doen vervallen van de additionele artikelen betreffende
Koninkrijksaangelegenheden die
zijn uitgewerkt (23803, R1508).

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat
behoudens het lid Hendriks de
aanwezige leden van alle fracties
voor het wetsvoorstel hebben
gestemd, zodat het is aangenomen
met ten minste twee derde deel der
stemmen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Verandering in de Grondwet van
de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (23800).

(Zie vergadering van 26 januari
1995.)

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de

Tweede Kamer

Grondwetswijzigingen
©
De heer Hendriks: Mijnheer de
voorzitter! Ik wil graag een stemverklaring afleggen over wetsvoorstel
23798.
Ik heb tegen dit wetsvoorstel
gestemd in het kader van de
rechtsgelijkheid van alle kamerleden.
Ik vind tijdelijke vervanging wegens
zwangerschapsverlof niet aanvaardbaar in het kader van de Grondwet,
die hierover naar mijn mening zeer
duidelijk is.
De voorzitter: Wij zullen rond 15.00
uur beginnen met de behandeling
van wetsvoorstel 23752, wijziging
Mediawet sponsoring.
De vergadering wordt van 14.37 uur
tot 15.00 uur geschorst.

In stemming komt het voorstel van
rijkswet.
De voorzitter: Ik constateer, dat dit
voorstel van rijkswet met algemene
stemmen is aangenomen.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen achteraf over
de onderwerpen, waarover zojuist is
gestemd.
Huisvesting verblijfsgerechtigden

(Zie vergadering van 26 januari
1995.)

De PvdA heeft tegen beide
amendementen gestemd. Zij is er op
dit moment nog niet van overtuigd
dat de vergoedingen voor gemeentelijke kosten voldoende zullen zijn.
Aangezien deze kostenvergoedingen
zeer nauw samenhangen met de
kosten van inburgering, wil de PvdA
eerst afwachten welke afspraken
hierover worden gemaakt. In maart
aanstaande vindt hierover overleg
plaats tussen het kabinet en de VNG.
De PvdA wil de resultaten van dit
overleg afwachten. De minister van
Binnenlandse Zaken zal de Kamer
hierover uiterlijk medio mei van dit
jaar rapporteren. Zo nodig zou dit, na
een nader overleg, aanleiding
kunnen zijn voor een wetswijziging,
ook op dit punt.

©
Mevrouw Van der Burg (PvdA):
Voorzitter! Ik wil graag een stemverklaring afleggen over de amendementen op stuk nr. 16 en stuk nr. 21.

Mediawet sponsoring

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijzigingen
van bepalingen van de Mediawet
met het oog op de uitvoering
van richtlijn nr. 89/552/EEG van
de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 3 oktober
1989 betreffende de coördinatie
van bepaalde wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in
de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (PbEG L298),
en het stellen van overeenkomstige regels inzake de uitoefening van radioomroepactiviteiten (23752).
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