Voorzitter
De voorzitter: Ik begrijp de minister
zo dat hij, voordat het wetsvoorstel
in behandeling komt in de Eerste
Kamer, nader laat weten of hij het
daar verdedigt. Hij kan het nu niet
meer terugnemen, want het is hier
net aangenomen. Ik zie aan het
gezicht van de minister dat ik hem
goed heb begrepen!
In stemming komt de motie-Rouvoet
c.s. (26294, nr. 31).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium
over een nader onderzoek naar
een onderdeel van de Herculesramp (24814, nr. 17).
De voorzitter: Ik stel voor, conform
het voorstel van het Presidium te
besluiten.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de
Telecommunicatiewet en de Wet
Onafhankelijke post- en
telecommunicatieautoriteit ter
uitvoering van verordening (EG)
nr. 2887/2000 van het Europees
Parlement en de Raad van de
Unie van 18 december 2000
inzake ontbundelde toegang tot
het aansluitnetwerk (PbEG L
336/4) (27695).
(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat dit
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat dit
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Verandering in de Grondwet van
de bepalingen over het binnentreden in woningen (26158).

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van het Infrastructuurfonds voor
het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
(27754).

De voorzitter: Ik stel voor, conform
het voorstel van het Presidium te
besluiten.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
de SP tegen het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.
Ik stel vast dat dit wetsvoorstel
met de vereiste gekwalificeerde
meerderheid is aangenomen.

De voorzitter: Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de
commissie te besluiten.

De artikelen I t/m III en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.
©

De artikelen 1 t/m 6 worden zonder
stemming aangenomen.

De heer Leers (CDA): Voorzitter. Het
doel van het gewijzigd amendementDijsselbloem op stuk nr. 6 is ons
uitermate sympathiek, maar niet alle
middelen heiligen het doel. Aan de
uitvoering van dit amendement zitten
meer bezwaren dan voordelen.
Uitvoering van dit amendement zal
leiden tot een ernstige vertraging in
de aanleg van een aantal wegprojecten, juist in de provincies die
de indieners met dit amendement
willen helpen. Deze provincies
krijgen met dit amendement een
beetje extra geld, maar ook zeer veel
extra problemen. Het amendement
lijkt een lot uit de loterij, maar brengt
eerder een forse aanslag met zich
mee. Bovendien is het in strijd en in
tegenspraak met de afspraken die
met de provincies zijn gemaakt over
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Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat (XII) voor het jaar
2001 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (27753).
(Zie vergadering van heden.)

Daartoe wordt besloten.

Tweede Kamer

De begrotingsstaten, zoals ze zijn
gewijzigd door de aanneming van de
amendementen-Van Gijzel/Crone
(stuk nr. 5, I en II), worden zonder
stemming aangenomen.
De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.

(Zie vergadering van heden.)

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste
commissie voor Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
houdende het voorstel de op de
Wet inburgering nieuwkomers
gebaseerde oudkomers-trajecten
als groot project aan te wijzen
(27083, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.
Ik stel vast dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 5 voorkomende amendement
als aangenomen kan worden
beschouwd.

De artikelen I t/m III en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium
inzake een voorstel van de
Algemene Rekenkamer te
verzoeken een onderzoek te
verrichten naar de opvang van
zwerfjongeren (27846).

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendementVan Gijzel/Crone (stuk nr. 5, I).
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