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Tweede Kamer 

Inburgering en Integratie 

Hoewel er een apart AO over de Veranderopgave Inburgering is gepland op 27 juni, zodat in dit AO 

met name over de huidige wet Inburgering en integratie kon worden gesproken, lieten de meeste 

Kamerleden de kans niet onbenut om er ook in het algemeen overleg op 13 juni de minister over te 

bevragen. Gezien het stuk gelopen overleg met de VNG, de brief die de minister gisteren aan de 

VNG stuurde en de koele reactie van de VNG hierop in het Binnenlands Bestuur vandaag, was dit 

niet onverwacht.  

 

In het AO kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Stand van zaken veranderopgave inburgering en het stukgelopen overleg met de VNG  

- Fraude taalscholen/taalbureaus 

- Taskforce problematisch gedrag en buitenlandse financiering  

- Buitenlandse financiering en beïnvloeding 

- Preventie radicalisering 

- Ongewenste buitenlandse beïnvloeding   

 

Veranderopgave inburgering 

De woordvoerders stelden veel vragen over het stukgelopen overleg met de VNG en wat nu de 

volgende stappen van de minister zijn. Koolmees verwijst in zijn beantwoording naar zijn brief van 

gisteren aan de VNG. Het is in zijn ogen een open verzoek om weer samen aan tafel te komen. Hij 

wil nu niet ingaan op de reactie van de VNG in Binnenlands Bestuur, dat wil hij niet via de pers of 

hier in de commissie doen, maar ‘we moeten er samen uitkomen’. Hij stelt dat er een goede basis 

ligt, ook voor wat betreft de raming van de uitvoeringskosten Hij heeft er begrip voor dat gemeenten 

https://www.vng.nl/
mailto:info@vng.nl
file://///vngd01fs01/home$/rijk_e/Downloads/brief-aan-vng-reactie-op-brief-vng-over-financien-nieuwe-inburgeringsstelsel.pdf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-weigeren-slap-uitgestoken-handje.9846339.lynkx
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zekerheid zoeken richting hun gemeenteraden, zeker ook gezien de gevoerde discussie over de 

jeugdzorg. Maar hij vraagt ook begrip van de VNG dat hij geen blanco cheque kan geven. Hij heeft 

nu eenmaal een financieel kader meegekregen waar hij zich aan moet houden.  

 

De minister vindt het jammer dat de VNG met name procedurele kritiek heeft terwijl hij graag over 

de inhoud wil praten. Hij geeft aan dat de deur open staat, dat hij contact zoekt met de VNG, dat hij 

bereid is te praten over de invoeringskosten en om twee jaar na de invoeringsdatum het nieuwe 

stelsel te evalueren. Het knelpunt voor Koolmees in het overleg met de VNG is dat hij geen blanco 

cheque uit wil en kan schrijven. Extern onderzoek is redelijk en gemeenten moeten dat ook doen. 

Maar hij kan niet toezeggen dat hij bij voorbaat de uitkomsten van het onderzoek ondertekent; het 

budgetrecht ligt bij de Kamer.   

Hij ziet de brief als een handreiking en zegt dat hij er open in staat. ‘De gemeenten en ik hebben 

hetzelfde belang, we willen dat het goed gaat werken.’ 

 

Jasper van Dijk (SP) werpt tegen dat hij wel snapt dat de VNG het onderzoek samen wil doen. Dat 

snapt Koolmees ook, maar hij vindt dat tegelijkertijd ingewikkeld. Naar zijn mening heeft SZW naar 

eer en geweten de ramingen gemaakt, het is niet uit de lucht gegrepen, er is goed over nagedacht. 

Maar hij wil er ook met gemeenten kritisch naar kijken en wegen; een goed budget is immers de 

randvoorwaarde om de hele verandering te laten slagen. Hij wijst erop dat door afschaffing van het 

leenstelsel (waarmee inburgeraars hun cursus betalen) er flink budget beschikbaar komt voor het 

beleid dat gemeenten in regierol kunnen uitvoeren.  

 

Becker vraagt naar de pilotmiddelen: zijn die niet te hoog ten opzichte van het aantal deelnemers? 

Volgens Koolmees zijn de middelen berekend op basis van alle mogelijke kosten voor opzet en 

uitvoering. Gemeenten worden wel gestimuleerd om meer mensen deel te laten nemen dan het 

minimum vereiste aantal. De tussentijdse resultaten van de pilots worden meegenomen in de 

totstandkoming van het nieuwe stelsel. Daarnaast is de kaderwet adaptief en dus kunnen de 

eindresultaten te zijner tijd ook worden meegenomen.  

 

Fraude taalscholen en –bureaus   

Koolmees is het met de woordvoerders eens dat 12 tot 13% van de taalscholen fraudeert veel te 

veel is. Binnen het huidige beleid is het lastig gebleken om fraude op te lossen. Hij verwijst naar zijn 

brief van 9 mei waarin hij de Kamer over de laatste stand van zaken van de fraudeaanpak 

informeert. Volgens de minister krijgen we geleidelijk meer grip krijgen op fraude. Hij is bezig de 

cowboys uit het stelsel te duwen. Hij noemt Amsterdam als goed voorbeeld van een gemeente die 

al werkt met actieve begeleiding naar bonafide aanbieders. Paternotte (D66) vraagt of deze actieve 

aanpak en begeleiding ook met andere gemeenten kan worden afgesproken. Koolmees wil dat wel 

onder de aandacht van gemeenten brengen, maar wijst erop dat volgens de huidige wetgeving hij 

dat niet dwingend kan opleggen.    

Becker en Patternotte stellen voor dat het DUO gegevens van uitgestroomde inburgeraars deelt 

met de gemeenten. Koolmees ziet het punt maar stelt dat dat nu op grond van de AVG niet mag. Hij 

wil de kwestie in het nieuwe stelsel wel oplossen. Hij zegt Becker toe te kijken of er niet nu al 

gekeken kan worden of binnen de kaders van de privacyregels toestemming gegeven kan worden 

om informatie te delen. De minister bezien ook of er wel digitale leermiddelen kunnen worden 

gefinancierd. Dat mag nu niet omdat bijv. laptops vaak door malafide taalscholen als lokkertje 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/09/kamerbrief-voortgang-aanpak-fraude-inburgering
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werden gebruikt. Maar de minister gaat nu bekijken of het onder strenge voorwaarden toch mogelijk 

is, omdat we tenslotte niet meer in de jaren ’80 leven. 

   

Taskforce problematisch gedrag en buitenlandse financiering  

In februari is de Kamer geïnformeerd over de Integrale aanpak Problematisch gedrag en 

ongewenste buitenlandse financiering van maatschappelijke en religieuze instellingen. Dat was via 

een brief van de ministers Blok, Ollongren, Grapperhaus en Koolmees. Het ging in het debat over 

drie centrale problemen. Ten eerste is de beschikbaarheid van informatie over problematisch 

gedrag en ongewenste buitenlandse financiering te versnipperd. Voorts is problematisch gedrag 

niet per definitie strafbaar gedrag. Tenslotte is er het risico dat buitenlandse financiering in sommige 

gevallen bijdraagt aan dat problematische gedrag.  

Er is een taskforce opgericht, waar Koolmees voorzitter van is, met o.a. als doel de samenwerking 

tussen ministeries onderling maar ook met gemeenten te verbeteren. Onlangs was er nog een 

sessie met burgemeesters om te kijken hoe we het handelingsperspectief van de gemeenten 

kunnen vergroten.   

Volgens Koolmees richt de taskforce zich op nieuwe thema’s waar het strafrecht niet geschikt voor 

is, maar waar iedereen wel een ongemakkelijk gevoel bij heeft en waarvan burgemeesters om hulp 

vragen dit aan te pakken. De taskforce zoekt naar uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden. Het 

gaat issues als de aanpak motorbendes, maar ook de discussie over het Haga lyceum. Huidige 

casuïstiek laat zien dat het complexe materie betreft. Er is maatwerk en tegelijkertijd een lange 

termijnstrategie nodig. De taskforce is bezig met een escalatieladder met interventiemogelijkheden 

en ze kijkt hoe ze gemeenschappen weerbaarder kan maken, zoals het helpen bij het 

professionaliseren van een moskeebestuur. Koolmees zegt Becker toe dat hij een manier zal 

bedenken om de Kamer, mogelijk vertrouwelijk, te informeren over casussen waarover de taskforce 

spreekt. 

 

Becker vraagt naar de stand van zaken over het transparant maken buitenlandse financiering. 

Koolmees meldt dat er twee wetsvoorstellen over buitenlandse financiering in de maak zijn. Minister 

Dekker is bezig met een wetsvoorstel over transparantieplicht, dat dit jaar nog naar de Raad van 

State gaat. Het andere wordt uitgewerkt door de ministers Blok en Koolmees en behelst een proeve 

van wetgeving op basis van wederkerigheid. Simpelweg: wat in een ander land niet mag, staan we 

ook hier niet toe. In het najaar wordt de Kamer hierover nader geïnformeerd.  

 

Preventie radicalisering  

Becker vraagt hoe het staat het met de uitvoering van de motie over de meer landelijke regie bij het 

voorkomen van radicalisering, met de toolkit, Koolmees verwijst naar de brief die minister 

Grapperhaus op 18 april aan de Kamer heeft gestuurd. Gemeenten worden in staat gesteld om 

zelfstandig ontwikkelingen te kunnen signaleren, identificeren en vervolgens hierop te kunnen 

interveniëren.  

De toolkit om effectiviteit te vergroten wordt op dit moment afgerond.  En verder is ook het ROR 

opgericht: het RijksOpleidingsinstituut tegengaan Radicalisering. Het ROR biedt kennis, inzicht en 

vaardigheden op het gebied van radicalisering en de bestrijding van jihadisme en geeft opleidingen 

voor professionals binnen de overheid.  

Voor vragen over controle op besteding middelen hiervoor bij de gemeenten verwijst Koolmees 

naar de minister van Justitie. Dat is een zaak van het NCTV en daarmee van de minister van J&V. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/11/kamerbrief-integrale-aanpak-problematisch-gedrag-en-ongewenste-buitenlandse-financiering-van-maatschappelijke-en-religieuze-instellingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/11/kamerbrief-integrale-aanpak-problematisch-gedrag-en-ongewenste-buitenlandse-financiering-van-maatschappelijke-en-religieuze-instellingen
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Becker wil graag inzicht in de criteria voor het bestedingskader. Ze overweegt hier een motie over 

in te dienen bij het VAO.   

 

Ongewenste buitenlandse beïnvloeding 

De Kamer heeft vragen over ongewenste beïnvloeding vanuit Turkije. De minister staat op het 

standpunt dat landen in principe vrij zijn om banden te onderhouden met hun diaspora als dit in alle 

vrijheid gebeurt. Zo niet, dan is het volstrekt onacceptabel.  

Paternotte vraagt hoe meer grip verkregen kan worden op Turkse weekendscholen. Koolmees 

geeft aan dat er op dit moment een verkenning wordt uitgevoerd, die moet eind dit jaar klaar zijn. 

En er wordt gekeken of er toch een vorm van informeel toezicht mogelijk is. Volgende week gaan 

rijksambtenaren op bezoek in Ankara om daar over weekendscholen te praten. De minister zegt 

Paternotte toe de Kamer te informeren over de uitkomst van dit bezoek.  

De motie over een contrastrategie tegen de Turkse diasporapolitiek wordt op dit moment 

uitgewerkt. Bericht aan de Kamer volgt voor het reces.  

 

Er is een plenaire afronding (VAO) aangevraagd, te plannen na en in combinatie met het tweede 

AO op 27 juni. Mocht de minister evenwel niet uit de impasse met de VNG komen, dan kan dit VAO 

vervroegd worden. 

Verkeersveiligheid 

Vooraf aan dit debat op donderdag 13 juni, had de VNG een bericht uitgebracht dat er tempo nodig 

is in het nemen van maatregelen. Het strategisch plan verkeersveiligheid (SPV) loopt vertraging op. 

Dit plan moet risicoanalyses van locaties opleveren om effectief te kunnen investeren in de 

veiligheid. Ook het onderzoek naar de besteding van de provinciale budgetten (de zogeheten BDU, 

tot 2015 verplicht besteed aan lokale infrastructuur) is nog niet afgerond. Geen budget en geen 

duidelijkheid terwijl de aantallen slachtoffers fors oplopen. Daarnaast pleitte de VNG wederom voor 

meer bevoegdheden voor lokale BOA’s voor de handhaving van lichte verkeersovertredingen. 

De VNG boodschap, die al vijf jaar ongeveer hetzelfde is, wordt langzaamaan steeds meer 

gesteund door de Kamer.  

 

Verkeersveiligheid is als thema gespeend van politieke verschillen, iedereen is teleurgesteld in de 

nieuwste cijfers en wil meer maatregelen en tempo omdat de trend na een aantal jaren stilstand nu 

twee jaar op rij de verkeerde kant op gaat. In 2018 vielen 678 doden in het verkeer, in 2014 waren 

er dat 108 minder. De inzet verschilt in de voorgestelde aanpak. Zo wil GL graag de snelheid in de 

bebouwde kom standaard op 30 km/u met gemeentelijke beleidsvrijheid daarvan af te wijken. Of de 

minister daarover in overleg wil treden met de VNG. Op de snelwegen wil GL 130 km/u naar 100 

brengen. Daar wilde minister Van Nieuwenhuizen niets van weten, 30 km is aan gemeenten en op 

snelwegen gaat het ook om de ‘rijbeleving’. Hierin werd ze gesteund door de PVV en VVD. Op de 

overige punten was minder verschil van inzicht: 

 

Bijzondere opsporingsambtenaren 

De SGP en de SP steunden het standpunt van de VNG dat BOA’s meer bevoegdheden nodig 

hebben. Minister Grapperhaus zegt dat de verkenning met de VNG van het handhavingstekort in 

het verkeer nu loopt. Hij komt vóór het zomerreces (dat op 5 juli begint) schriftelijk terug op de stand 

van zaken. 
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Snorfiets 

De PVV was er zeer op tegen dat snorscooter naar de rijbaan moeten en vreest dat gemeenten nu 

staan te ‘popelen’ om het Amsterdamse voorbeeld te volgen. De VVD sprak er eerder ook over 

maar wijdde er nu geen aandacht aan. Het CDA wil weten hoe het nu loopt en wat de effecten op 

de veiligheid zijn. De fractie heeft eerder een motie ingediend en aangenomen gekregen over een 

helmplicht voor snorfietsers en wil weten hoe het daar nu mee staat. 

Minister Van Nieuwenhuizen gaf aan dat de evaluatie van Amsterdam eind dit jaar naar de Kamer 

komt. Het ontwerpbesluit over de helmplicht komt vóór kerst. Het duurt zo lang omdat het ook een 

onderzoek vergt wat de consequenties gaan worden, stappen mensen over op de e-fiets of naar 

een brommer? 

 

Infrastructuur 

De CU wil een norm voor gescheiden fietspaden. Bij snelwegen mogen gemeenten geen led-

verlichte reclamepalen plaatsen. Bomen kappen vindt GL de omgekeerde wereld, snelheid verlagen 

op N-wegen is beter. 50+ wil een overleg met de VNG over veilige infra voor senioren. Dat de SPV 

nog niet af is baarde het CDA vooral veel zorgen, ze vrezen dat 2019 mede hierom een verloren 

jaar wordt omdat er geen maatregelen genomen worden in de infrastructuur. 

Minister Van Nieuwenhuizen begreep de oproepen voor actie maar zei dat de risicoanalyses echt 

nodig zijn om te bepalen waar de investeringen de meeste veiligheidswinst opleveren. Bomen laat 

ze aan de provincies maar haar signaal is al geweest dat het alleen als laatste redmiddel kan. De 

ledverlichting van reclameborden aan de snelweg is ook aan gemeenten maar RWS heeft met de 

VNG een handreiking opgesteld over lichtsterkte die gemeenten worden geacht te volgen. 

 

Financiën  

De SGP en de SP citeerden de VNG-inzet: het wachten op het BDU-onderzoek duurt te lang, er 

moet nu geld bij. Liefst als een investeringsplan vóór de begrotingsbehandelingen van 2020. D66 

vond het maar vreemd dat gemeenten moeten betalen voor het plaatsen van flitspalen maar dat ze 

de opbrengsten van boetes die dat opleveren, niet mogen houden. Daar moet een betere verdeling 

in komen.  

Minister Van Nieuwenhuizen ziet ook dat gemeenten geen geld hebben en stelde dat het in het 

najaar het BDU-onderzoek klaar is. Samen met de analyses van de SPV kunnen dan in de 

volgende MIRT-ronde knopen worden doorgehakt. Eerder komt er geen investeringsplan. 

 

Dezelfde dag als dit AO was er een apart debat over harder straffen bij ernstige verkeersdelicten. 

Er was veel steun in de Kamer voor een wetswijziging door minister Grapperhaus om de strafmaat 

te verhogen.  

 

Jeugdhulp – debat en petitie 

Donderdagochtend 13 juni er een algemeen overleg over jeugdzorg met de ministers de Jonge en 

Dekker. In het debat uiteraard aandacht voor de tekorten in de jeugdzorg en het gisteren 

gepubliceerde rapport van de commissie De Winter. De uitgetrokken tijd van drie uur bleek te kort. 

Minister Dekker kon niet meer dan een rudimentaire eerste termijn houden. De Kamercommissie 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/aanscherping-strafrechtelijke-aansprakelijkheid
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besloot de overige antwoorden schriftelijk te willen ontvangen, zodat ze die informatie nog kan 

betrekken bij de plenaire afronding die is aangevraagd. 

De zaal, met een capaciteit van 125 personen, was zo goed als vol. Er waren veel vakbondsleden 

aanwezig, vertegenwoordigers van zorgaanbieders en een flinke hoeveelheid wethouders, die 

tevoren een petitie hadden aangeboden. 

 

Petitie 

Voorafgaand aan het debat bood een delegatie onder leiding van de gemeente Opsterland namens 

140 gemeenten de Commissie voor VWS van de Tweede Kamer een petitie aan over de financiële 

tekorten in het sociaal domein. De 140 gemeenten schrijven dat het rijksbudget voor het hele 

sociaal domein ontoereikend is om de financiën sluitend te krijgen: Wij ondersteunen de oproep van 

de VNG om niet alleen onze inwoners die zorg nodig hebben, maar ook de gemeenten, niet in de 

kou te laten staan en ons de mogelijkheden te bieden om een taak die wij in 2015 van het rijk 

overnamen, op een goede wijze uit te voeren. Vanuit de Commissie waren de leden Van Gerven 

(SP, voorzitter), Peters (CDA), Tielen (VVD) en Raemakers (D66) aanwezig. 

 

Algemeen Overleg 

Over de tekorten in de jeugdzorg vraagt Raemakers (D66) zich af of het zo is dat jeugdzorg in het 

oosten van het land en in grotere gemeenten minder goed is ingericht. Dat is immers waar de 

grootste tekorten te zien zijn. Kan het objectieve verdeelmodel niet wat eerder onderzocht worden? 

Het is goed dat er nu geld is vrijgemaakt, maar hij maakt zich zorgen over het accres en de 

onderbesteding bij het Rijk. Dat zorgt ervoor dat gemeenten de facto weer te weinig krijgen. Hijink 

(SP) vindt dat het extra budget geoormerkt moet worden, zodat gemeenten het niet aan andere 

zaken kunnen uitgeven, en pleit voor landelijke tarieven. Tielen (VVD) vindt juist dat de minister hier 

niet over gaat, hij mag geen omzetgaranties eisen. Ook Peters (CDA) ziet de tekorten in de 

jeugdzorg, maar hij maakt zich zorgen dat ‘niemand enig idee heeft wat er met al dat geld voor 

jeugdhulp gebeurt.’ Met de decentralisaties werd normalisering beloofd, maar er is juist sprake van 

verregaande medicalisering. Jeugdzorg krijgt veel te snel lichte problematiek doorgestuurd, aldus 

Peters. Kuiken (PvdA) geeft op vragen hierover aan dat de bezuinigingen op de jeugdzorg onder 

het vorige kabinet met PvdA een fout waren. Zij maakt zich ook zorgen over de toenemende 

bureaucratie. Van der Staaij (SGP) vindt dat lokale bestuurders beter ondersteund moeten worden 

om het geld op de juiste manier te besteden. Agema (PVV) ziet dat geld nooit genoeg is in dit 

domein en dat de jeugdzorg altijd al het financiële zorgenkindje is geweest. En dat terwijl er 

onderbesteding is bij het ministerie van VWS.  

 

Minister De Jonge begint zijn betoog met de opmerking dat ‘we sinds we er als Rijk niet meer van 

zijn, meer over jeugdzorg praten en rapporteren dan daarvoor.’ Hij geeft toe dat de beloften van de 

decentralisaties nog niet zijn waargemaakt. Maar ‘dat hij een monter mens is’ en ook de goede 

ontwikkelingen wil benadrukken. Het aantal plaatsingen in residentiële zorg neemt af, zorg in 

huiselijke vorm neemt toe. Dat is hoopvol, maar is nog geen trend te noemen, aldus de minister.  

 

De Jonge wil meer orde, rust en regelmaat voor aanbieders in de jeugdzorg. Hij wil een preciezere 

definitie wat bovenregionaal, regionaal en lokaal gedaan moet worden. Nadere ordening dus; in 

wetswijziging of AMVB te regelen. We moeten extra dingen doen om in decentrale zorg het beter te 

doen, vindt de minister. Vraag en aanbod lijken nu onvoldoende met elkaar in evenwicht. Open 

house constructies zorgt voor veel te veel aanbieders. Het is een onverstandige manier van sturen, 

https://vng.nl/files/vng/petitie_140_gemeenten.pdf
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want het resulteert in nicheaanbieders die altijd wel cliënten vinden, maar het zorgt er niet voor dat 

kinderen die het het hardst nodig hebben het eerst hulp krijgen. De minister wil nadenken over 

regionale centra (vijf of zes) waarbij je bovenregionaal kennis en expertise borgt op meer complexe 

varianten, met daarnaast analyse van de casuïstiek die binnenkomt. In september komt de 

stuurgroep met advies aan Rijk en gemeenten. Op basis daarvan wordt gekeken hoe het stelsel 

verder in te richten. 

De minister wil ook meer standaardiseren (opstellen van leidende principes) in wijkteams. Dit gaat 

hij doen samen met gemeenten en associatie van wijkteams. Daar hoort ook de vraag bij in welke 

mate (jeugd)ggz onderdeel van het wijkteam is. Men moet ook in ieder geval regionaal weten wat 

men van de wijkteams in de regio kan verwachten. Het moet beter, maar doe dat wel in een 

gedecentraliseerde setting. Hebben we voor einde van dit jaar afgesproken, belooft de minister.  

 

De Jonge geeft toe dat een aantal gemeenten en de VNG vinden dat het extra bedrag voor 

jeugdzorg structureel moet zijn. Maar op dit moment is er onvoldoende zicht op welk bedrag 

structureel nodig is. Als we het niet eens worden over het bedrag dat nodig is stellen we een semi-

bindende commissie in, aldus de minister. Maar met geld alleen gaan we er niet komen, zo stelt hij. 

Gemeenten hebben meer uitgegeven en instellingen zeggen dat het niet aan hen is opgemaakt. Uit 

het verrichte onderzoek blijkt een toename van het volume maar je ziet te weinig waar dat geld 

naartoe is gegaan. Er zijn 12% meer kinderen geholpen, maar welke kinderen zijn dat? Het 

vervolgonderzoek hierover moet af zijn voor volgende formatie.  

 

 

Laaggeletterdheid 

Donderdagmiddag 13 juni debatteerde de Tweede Kamer met minister Van Engelshoven over 

laaggeletterdheid. Daarin was veel aandacht voor het recente SER-rapport en de rol van 

gemeenten bij de aanpak van laaggeletterdheid. 

 

Vrijwel alle partijen noemen de verantwoordelijkheid van gemeenten. Ook in het SER-rapport staat 

dat het kabinet onvoldoende regie pakt en te veel overlaat aan gemeenten. Een idee dat Van 

Meenen (D66), Krol (50PLUS) en Van den Hul (PvdA) ondersteunen. Volgens Van Meenen moet 

de minister meer regie nemen om de gemeenten die het niet goed doen te stimuleren te 

verbeteren. Wiersma (VVD) meent dat gemeenten meer kunnen doen met screening en 

persoonlijke actieplannen. Wiersma en Kuik (CDA) wijzen op de noodzaak van landelijke 

kwaliteitseisen in de aanpak van laaggeletterdheid. Van Meenen vroeg nog extra aandacht voor 

laaggeletterdheid bij senioren. Kwint (SP), Van den Hul en Westerveld (GL) hadden het juist over 

jonge kinderen en de zorgwekkende ontwikkeling, dat het aantal leerlingen stijgt dat onvoldoende 

taalvaardig het onderwijs verlaat. Westerveld en Van den Hul wijzen op een ander punt uit het SER- 

rapport: de noodzaak voor extra budget. Van den Hul meent dat een langetermijnvisie met meer en 

geoormerkt budget nodig is. Wiersma wijst op het recht van geletterdheid en het ontbreken van een 

integrale aanpak.  

 

Minister Van Engelshoven, die aangaf voor dit onderwerp ook namens haar collega’s van VWS, 

SZW en BZK te spreken, gaf toe af en toe plaatsvervangende schaamte te voelen dat we de 

aanpak van laaggeletterdheid niet goed genoeg geregeld hebben in ons land. Om er vervolgens op 
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te wijzen dat er ook veel wel goed gaat, zoals bijvoorbeeld de taalhuizen overal in het land. Het 

SER-advies ziet de minister als ondersteuning van bestaand beleid.  

 

Van Engelshoven wil meer landelijke regie, maar lokale uitvoering. Gemeenten krijgen daarvoor 

meer geld; er komt 7 miljoen bij. De minister houdt de voortgang goed in de gaten. Ze wil ‘de 

touwtjes strakker aantrekken’. Er komen ook sluitende afspraken tussen minister en gemeenten 

over het kwaliteitsbeleid. Van Engelshoven constateert dat er bij centrumgemeenten geld op de 

plank blijft liggen. Ze wil daar kritisch naar kijken. De centrumgemeenten moeten ervoor zorgen dat 

alle gemeenten hun been bijtrekken. Gemeenten moeten kijken of ze ook bij aanvragen voor 

bijstand een taalmeter kunnen doen. De meeste laaggeletterden hebben een baan, dus werkgevers 

hebben ook een belangrijke rol. Taalhuizen worden gecertificeerd om persoonlijke taalplannen te 

maken. Er moet aandacht komen voor kinderen in gezinnen waar weinig voorgelezen wordt. 

Kinderen moeten goed gevolgd worden in hun onderwijscarrière. Consultatiebureaus spelen hierin 

ook een rol. Tenslotte kondigde de minister aan dat er een landelijk kenniscentrum komt. 

 

Van Engelshoven zegde de Kamer toe in het najaar te informeren over de afspraken met 

gemeenten over kwaliteit en over het kenniscentrum laaggeletterdheid. Begin 2020 zal zij meer 

informatie geven over deelname aan de voorschool in het kader van laaggeletterdheid.  

 

VAO Streekomroepen 

Op woensdag 12 juni werd het debat over Streekomroepen plenair afgerond. Er werd één motie 

ingediend, door Kwint (SP): 

• 32827-152 Motie Kwint c.s. over voorkomen dat streekomroepen failliet gaan. 

Minister Slob ontraadde de motie. Hij kwam wel in botsing met Sneller (D66), Van der Molen (CDA) 

en Aartsen (VVD). Zij vroegen om een brief van Slob binnen een week over de toekomst van 

streekomroepen, zodat ze eventueel bij Voorjaarsnota iets kunnen ondernemen, in het geval de 

minister geen budget kan vinden voor de streekomroepen. Slob ging niet verder dan toe te zeggen 

dat hij over een week de stand van zaken aan de Kamer zal rapporteren, maar dat hij niet kon 

toezeggen dan budget beschikbaar te hebben.  

 

 
Stemmingen1 

11 juni 

 

Debat over brief Kinderombudsman inzake hulp kwetsbare kinderen en jongeren 

• Gewijzigde motie van het lid Agema over bovenregionaal organiseren van decentralisatie 

van de meer complexere Jeugdhulp (t.v.v. 31839-664). Aangenomen; 

• 31839-665 Motie van het lid Agema over structureel een half miljard euro extra beschikbaar 

stellen voor de uitvoering van de Jeugdwet. Verworpen; 

                                                      
1 Om alle moties die in het verslag genoemd staan te vinden: klik op de hyperlink, scroll op de webpagina van 

de Tweede Kamer naar Plenair debat – vervolgens op het onderwerp van uw keuze en klik op ‘te behandelen 
zaken’. 

file://///vngd01fs01/home$/rijk_e/Downloads/Motie_van_het_lid_Kwint_c.s._over_voorkomen_dat_streekomroepen_failliet_gaan.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11502&did=2019D23691
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11502&did=2019D23691
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11321&did=2019D23342
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11321&did=2019D23342
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• Gewijzigde motie van het lid Hijink over samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders 

stimuleren (t.v.v. 31839-666). Aangenomen; 

• 31839-667 Motie van het lid Westerveld over onderzoek naar hoeveel jongeren die acuut 

hulp nodig hebben op een wachtlijst staan. Verworpen; 

• Gewijzigde motie van het lid Westerveld over voldoende plekken voor jongeren met 

complexe psychische aandoeningen (t.v.v. 31839-668). Aangenomen; 

• 31839-669 Motie van het lid Westerveld over het realiseren van landelijk expertisecentra 

voor complexe en acute jeugdhulp. Verworpen; 

• 31839-670 Motie van het lid Peters c.s. over onderzoek naar de reikwijdte van de 

jeugdhulpplicht. Aangenomen. 

 

GGZ 

Op 24 april was er een algemeen overleg, dat op 4 juni plenair werd afgerond, gelijktijdig met het 

VNG-Congres. Er zijn zeven moties ingediend waar als volgt over is gestemd: 

• 25424-464 Motie van het lid Diertens over de rol van voeding en bewegen in de 

behandeling van psychische stoornissen. Aangenomen; 

• 25424-465 Motie van de leden Kuiken en Van den Berg over een verplichte bewaartermijn 

voor camerabeelden in en rondom ggz-instellingen. Aangenomen; 

• 25424-466 Motie van de leden De Lange en Van den Berg over het meedraaien van 

psychiaters in avond-, nacht- en weekenddiensten. Aangenomen; 

• 25424-468 Motie van het lid Renkema over het terugdringen van wachtlijsten in de ggz. 

Aangehouden; 

• 25424-471 Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over de toezending van de 

monitor over de Wet verplichte ggz (t.v.v. 25424-463). Aangenomen; 

• 25424-472 Gewijzigde motie van de leden De Lange en Kuiken over een goede 

gegevensuitwisseling tussen ggz, politie, OM en gemeenten (t.v.v. 25424-467). 

Aangenomen; 

• 25424-473 Gewijzigde motie van het lid Renkema over een maximumuurtarief voor 

zelfstandige psychiaters (t.v.v. 25424-469). Verworpen. 

 

Pleegzorg / Gezinshuizen 

Op 4 juni werd ook het debat over Pleegzorg en Gezinshuizen van 16 mei plenair afgerond. Er zijn 

vijf moties ingediend, waar als volgt over is gestemd: 

• 31839-658 Motie van het lid Voordewind over opleidings- en omscholingstrajecten voor 

meer gezinsgerichte jeugdhulp. Aangenomen; 

• 31839-659 Motie van het lid Westerveld over richtlijnen over de vergoedingen voor 

pleegouders. Verworpen; 

• 31839-660 Motie van het lid Westerveld over een stem voor pleegjongeren. Aangenomen; 

• 31839-662 Motie van het lid Kuiken over de effectiviteit van initiatieven zoals die van 

Stichting MeeleefGezin. Aangenomen; 

• 31839-663 Gewijzigde motie van het lid Agema het controleren van gezinshuizen op 

zorginhoudelijke criteria (t.v.v. 31839-661). Aangenomen. 

 

Overige moties ingediend bij het debat over de aardbeving in Groningen 

De uitslagen van de 17 in stemming gebrachte moties zijn hier te vinden. 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11504&did=2019D23697
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11504&did=2019D23697
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11323&did=2019D23345
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11323&did=2019D23345
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11505&did=2019D23700
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11505&did=2019D23700
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11325&did=2019D23347
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11325&did=2019D23347
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11327&did=2019D23350
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11327&did=2019D23350
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11130&did=2019D22969
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11130&did=2019D22969
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11132&did=2019D22971
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11132&did=2019D22971
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11133&did=2019D22972
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11133&did=2019D22972
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11135&did=2019D22974
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11301&did=2019D23304
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11301&did=2019D23304
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11192&did=2019D23055
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11192&did=2019D23055
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11496&did=2019D23677
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11496&did=2019D23677
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11106&did=2019D22925
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11106&did=2019D22925
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11108&did=2019D22927
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11108&did=2019D22927
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11109&did=2019D22930
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11112&did=2019D22933
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11112&did=2019D22933
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11190&did=2019D23062
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z11190&did=2019D23062
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P09920
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Parlementaire agenda de komende weken2 

 

Datum Onderwerp Soort 
overleg 

17-6-2019 Rondetafelgesprek "Onbenut 
arbeidspotentieel" 

RTG 

19-6-2019 VNG en Divosa - 
Bijstandsvorderingen 

TB 

19-6-2019 Milieuraad d.d. 26 juni 2019 AO 

19-6-2019 Kiesrecht, AO desinformatie, AO 
Digitale Inmenging en Desinformatie   

AO 

19-6-2019 Energieraad (formeel) d.d. 25 juni 
2019 

AO 

19-6-2019 Bouwopgave  

20-6-2019 Water AO 

20-6-2019 Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 
2021-2024 

RTG 

20-6-2019 Woonfraude  AO 

20-6-2019 Invoeringsbesluit Omgevingswet SO 

20-6-2019 VVD Initiatiefnota toekomst 
gemeentelijk grondbeleid 

SO 

20-6-2019 Kinderopvang  AO 

20-6-2019 Nationale veiligheid en 
crisisbeheersing  

AO 

                                                      
2  

AO  = Algemeen Overleg PV  = Procedurevergadering 

EK = Eerste Kamer RTG = Ronde Tafel Gesprek 

Ges = Gesprek  SO = Schriftelijk Overleg 

In = Inbreng TB = Technische Briefing 

NO = Nota Overleg  TK = Tweede Kamer  

Pet = Petitie VAO = Verslag van een Algemeen Overleg 

Pl = Plenair WO  = Wetgevingsoverleg 

 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01671
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01671
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01803
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01803
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05569
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04685
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04542
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04542
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02513
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05412
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01424
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01424
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01844
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02637
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02633
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02633
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00053
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00770
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00770
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Datum Onderwerp Soort 
overleg 

20-6-2019 Ontwerpbesluit houdende wijziging 
van het Bouwbesluit 2012 en het 
Besluit bouwwerken leefomgeving 
i.v.m. het verbeteren van de 
veiligheid bij het bouwen en de 
veiligheid en gezondheid in 
bouwwerken (32757-153) 

IN 

20-6-2019 Spoorveiligheid/ERTMS AO 

24-6-2019 Realisatie LNV-visie  NO 

26-6-2019 Wadden AO 

26-6-2019 Wmo AO 

26-6-2019 Passend Onderwijs  AO 

26-6-2019 Terrorisme  AO 

26-6-2019 Staat van de volkshuisvesting AO 

26-6-2019 Wadden AO 

27-6-2019 Wijkverpleging AO 

27-6-2019 Lokale democratie, AO 
Demonstratie, AO Beleidskader 
Herindeling en AO Democratie  

AO 

27-6-2019 Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 
2021-2024 

AO 

27-6-2019 Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 
juli  

SO 

27-6-2019 Mijnbouw / Groningen  AO 

27-6-2019 Veranderopgave Inburgering  AO 

1-7-2019 Initiatiefnota’s ‘Droge voeten’ en 
‘Veen, red je niet alleen’ 

NO 

3-7-2019 Energiebesparing AO 

 Aanvullingswet grondeigendom.  

 Invoeringswet Omgevingswet.  

3-7-2019 Klimaat en Energie AO 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02635
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02635
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02635
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02635
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02635
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02635
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02635
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05588
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00556
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00482
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04758
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01201
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01940
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen?clusterName=Vergaderingen&fld_tk_subcategorie=Commissievergaderingen&fld_tk_categorie=Vergaderingen&fromdate=07/06/2019&qry=*&srt=date%3Aasc%3Adate&fld_prl_voortouwcommissie=Vaste%20commissie%20voor%20Binnenlandse%20Zaken&dpp=1000
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00482
https://willemshof.vng.nl/do/proc/lobagenda/Documents/Forms/Alle%20documenten%20op%20naam.aspx
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05347
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05586
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05586
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01394
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01394
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00923
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00955
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00751
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00751
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02283
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Datum Onderwerp Soort 
overleg 

3-7-3019 Wijziging Waterwet ten behoeve van 
subsidiëring van maatregelen tegen 
wateroverlast 

IN 

5 juli t/m 
2 
september 

Zomerreces  

 

 
Lange termijn plenaire vergadering 

 

Week 25 (18 – 20 juni) 

- Programmatische aanpak stikstof  

- VAO Sportbeleid (AO d.d. 12/06) 

- VAO Externe veiligheid (AO d.d. 05/06) 

- VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 22/05) 

- VAO Klimaat en energie (AO d.d. 06/06) 

 

Week 26 (25 – 27 juni) 

- VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 05/06) 

- Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet 

 

Week 27 (2 - 4 juli) 

- Debat over de Voorjaarsnota 2019 

 

Week 38 (17 – 19 september 

- Prinsjesdag 

- Algemene Politieke Beschouwingen 

 

1, 2 en 3 oktober (week 40) 

- Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B) 

 

8, 9 en 10 oktober (week 41)  

- Begroting Koninkrijksrelaties (IV) 

- Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) 

 

15, 16 en 17 oktober (week 42)  

- Begroting Algemene Zaken (III) en Begroting Koning (I) 

- Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII) 

 

18 t/m 24 oktober (week 43) 

- herfstreces 2019 

 

29, 30 en 31 oktober 2019 (week 44) 

- Begroting Binnenlandse Zaken (VII) 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02578
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02578
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02578
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=18-06-2019#2019A02769
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- Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 

 

 

5, 6 en 7 november (week 45) 

- Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) 

- Begroting Defensie (X) 

 

12, 13 en 14 november (week 46) 

- Belastingplan 2019 (incl. stemmingen) 

- Begroting Buitenlandse Zaken (V) 

 

19, 20 en 21 november (week 47) 

- Begroting Justitie & Veiligheid (VI) 

- Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) 

 

26, 27 en 28 november (week 48) 

- Begroting BuHa-OS (XVII) 

- Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 

 

3, 4 en 5 december (week 49) 

- Stemmingen over alle begrotingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

Den Haag: Eric de Rijk en Richard van Vliet 

Brussel: Team Europa 


