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Onderwerp : Lobbymemo 

Van : Concernstaf  

Aan : SBO 
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Dit is het voorlaatste memo voor het Kerstreces van de Kamer. Er volgt nog een memo op vrijdag 

20 december. Het eerste memo van 2020 zal voorliggen in het SBO van maandag 20 januari 2020. 

 

• Tweede Kamer 

o Wetgevingsoverleggen Noodwet en Spoedwet Stikstofaanpak 

o Onderdeel Sport van de begroting VWS 

o Mensenhandel 

o Digitale Overheid 

o VAO Duurzaam Vervoer 

o VAO Leefomgeving 

o VAO Ontwerp-NOVI 

o   

• Stemmingen  

• Parlementaire agenda de komende weken 

• Lange termijn plenaire vergadering 
 

 
Tweede Kamer 

Wetgevingsoverleggen Noodwet en Spoedwet Stikstofaanpak 

Op 4 december werd gedebatteerd over de noodwet van de PVV en de spoedwet van het kabinet. 

De PVV wet had geen enkele steun in de Kamer vanwege de vrees dat het juridisch onhoudbaar is. 

Wat ook bleek bij de stemmingen op 5 december, enkel de PVV, FvD en Van Haga steunden de 

wet met hun in totaal 23 stemmen. 

 

De spoedwet is wel aangenomen maar met een marginale meerderheid van maar 83 stemmen. Uit 

het debat een dag eerder bleek waarom. De hele (normaliter constructief genoemde) oppositie 

heeft er geen vertrouwen in dat het juridisch houdbaar is. De PAS is door premier Rutte ook van 

gezegd dat het op de pof alles mogelijk maakte. GL, PvdD, SP en GL vonden het ook van 

toepassing op deze spoedwet omdat alle maatregelen in maart 2020 komen of zacht zijn.  

De natuurmaatregelen moeten nog genomen worden, daar is ook te weinig en enkel incidenteel 

geld voor uitgetrokken aldus de gehele oppositie en D66. Er wordt niets aan de omvang van de 

veestapel gedaan was ook een klacht van GL en PvdD. De PvdA wil meer garanties dat 

stikstofwinst naar de (sociale) woningbouw gaat. De veevoermaatregelen zijn vrijwillig, zullen 

volgens de minister niet worden gehandhaafd en door de coalitie nog meer afgezwakt. Deze 

stikstofwinst is dus niet in te boeken meent de oppositie. En de snelheidsverlaging gaat ook pas in 

maart in. 
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De stikstofbank zal volgens minister Schouten nu al vergunningen moeten vlottrekken maar is nog 

niet ‘gevuld’ met maatregelen. Dat volgt pas in maart, tegelijk met de maatregel van 100 km/u rijden 

overdag waar het moet. Dit terwijl de Raad van State duidelijk heeft aangegeven dat de 

maatregelen genomen moeten worden vóór de vergunningverlening. Ook dan is pas een 

drempelwaarde mogelijk voor activiteiten zonder noemenswaardige stikstofbijdrage waar vooral de 

VVD en SGP om vragen. 

De SP werd gebruuskeerd, zij vroegen om een voorhangprocedure op de diverse regelingen die 

nog aankomen zoals over de drempelwaarde. Dit is een hele normale gang van zaken om de 

Kamer te paaien en tijd te geven mee te denken maar deze werd hen wat bot geweigerd. Dat is per 

motie alsnog hersteld op maar zette het debat wel onnodig op scherp. Dat bufferzones rondom 

Natura2000 in de Crisis- en herstelwet (Chw) komen vindt de SGP onwenselijk: dan kunnen 

gemeenten en waterschappen niet in beroep gaan terwijl zij het moeten uitvoeren. De provinciale 

beleidsregels moeten uniform aldus CDA en VVD. 

 

Minister Schouten erkent dat de wet de problematiek niet gaat oplossen, het is het begin van meer 

maatregelen. Ze gelooft in de juridische houdbaarheid omdat de Raad van State niet heeft 

aangegeven dat het niet kan. er volgt nog een advies deze maand van de Raad op de 

drempelwaarde en ze kijkt naar regionale of sectorale variant daarvan. De provincies krijgen een 

handelingskader voor de afweging van projecten. Als deze botsen tussen infra en woningbouw zal 

ze kijken of iets meer gedaan moet worden. De Chw-route is nodig of buffers te maken met een 

combi van natuur en landbouw. Op de handhaving van de veevoermaatregelen zal ze met de 

NVWA op studeren, er kan meer dan alleen controleren met handhavers. De stikstofbank volgt een 

wetsvoorstel op dat eerder dan maart gereed is. De beleidsregels heeft ze overleg over met de 

provincies. Ze streeft naar uniformiteit maar de provincies hebben het laatste woord.  

 

In de Eerste Kamer is nu geen meerderheid. Verwacht wordt dat vooraf nog een aanvullend pakket 

wordt gepresenteerd om de PvdA maar eigenlijk de gehele Kamer tegemoet te komen gezien de 

breed aangenomen motie hieronder over natuurherstel.  

 

Aangenomen moties: 

• Motie van de leden Geurts en Harbers over de voorstellen van het Landbouw Collectief 

zeer serieus bekijken; 

• Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over juridisch houdbare en effectieve 

maatregelen voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen (t.v.v. 35347-51); 

• Motie van het lid Moorlag over structurele middelen voor een aanvullend langjarig pakket 

aan natuurherstelmaatregelen. Met 127 stemmen grote meerderheid; 

• Motie van het lid Moorlag c.s. over een aantrekkelijke regeling voor agrarische 

ondernemers om tijdelijk geen nieuw vee in stallen te plaatsen. 

 

Er zijn 32 amendementen ingediend. Van de oppositie zijn ze op enkele na van de SGP allemaal 

ontraden. 

Aangenomen zijn: 

• Amendement van het lid De Groot 35347-43 over een algemene voorhang; 

• Amendement van het lid Harbers c.s. 35347 nr. ter vervanging van nr. 41 over uitzonderen 

van producten [diervoederproducten, gaat indieners om eiwitgehaltes]; 

• Amendement van het lid Bisschop over synthetische toevoegingen aan diervoeder; 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24146&did=2019D49859
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24146&did=2019D49859
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24246&did=2019D49994
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24246&did=2019D49994
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24152&did=2019D49867
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24152&did=2019D49867
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24158&did=2019D49875
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24158&did=2019D49875
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24104&did=2019D49773
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24181&did=2019D49901
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24181&did=2019D49901
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23839&did=2019D49288
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• Gewijzigd amendement van het lid Bisschop 35347-59 tvv nr. 46 over voorwaarden voor 

regels stellen; 

• Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Harbers 35347-47 tvv nr 19 over een 

voorhang bij de ministeriële regeling over diervoeder en milieu; 

• Amendement van het lid Ouwehand tvv nr. 12 over een voorhang bij de regels over 

diervoeders en milieu; 

• Amendement van het lid Bisschop 35347-45 over een reparatie in de Meststoffenwet. 

 

Onderdeel Sport van de begroting VWS 

Maandag 2 december debatteerde de vaste commissie VWS met minister Bruins over het 

onderdeel Sport van de VWS-begroting. Er waren zes woordvoerders aanwezig: Rudmer Heerema 

(VVD), Maurits von Martels (CDA), Antje Diertens (D66), Lisa Westerveld (GL), Michiel van Nispen 

(SP) en Roy van Aalst (PVV).  

 

SPUK Sport 

Het afgelopen najaar heeft de VNG bij meerdere gelegenheden aandacht gevraagd voor het 

probleem met de BTW op Sport. Via de Specifieke Uitkering Stimulering (SPUK) Sport worden 

gemeenten en gelieerde sportbedrijven gecompenseerd voor het BTW-nadeel dat zij leiden door de 

verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Deze regeling wordt 

nu opgehoogd met 24 mln. van 154 mln. naar 178 mln. Maar er is op deze specifieke uitkering voor 

228 mln. door gemeenten aangevraagd. De ophoging is daarmee ontoereikend. De VNG riep de 

Kamer daarom op, bij de algemene beschouwingen, bij de behandeling van het Belastingplan 2020 

en nu bij begroting Sport, er bij het kabinet op aan te dringen dat het garandeert dat gemeenten 

vanaf 2019 volledig worden gecompenseerd. 

 

De inspanningen hebben succes gehad. In volgorde spraken Westerveld, Heerema, Van Nispen, 

en Von Martels over de kwestie. Ze drongen erop aan dat gemeentelijke declaraties volledig 

verevend zouden worden, omdat de afspraak was dat met het vervallen van de btw-vrijstelling, de 

sport niet de dupe zou worden en juist dat laatste dreigt nu het geval te worden in de vorm van 

hogere tarieven of hogere toegangsprijzen 

 

In zijn termijn antwoordde minister Bruins dat hij die doelstelling onderschreef. Volgens hem kan nu 

82% worden verevend, maar het systeem moet nog van start. Gemeenten moeten nu declareren, 

waarbij hij niet uitsloot dat ze dat wat ruimhartig deden, en waarbij niet alles declarabel zal blijken te 

zijn. Als alles is ontvangen en beoordeeld, wordt er uitgekeerd. Dat zal in ’21 zijn. Doel is volledige 

verevening. Hij houdt daarover nauw contact met Financiën en als blijkt dat er geld bij moet, gaat hij 

het gesprek daarover aan. Hij is ook bereid te monitoren hoe de contributiehoogten zich 

ontwikkelen. 

 

In het debat gingen de woordvoerders daar verder niet meer op in. Van Nispen (SP) heeft nog een 

motie ingediend, maar die is verworpen. De coalitie had kennelijk genoeg aan de toezegging van de 

minister. 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24238&did=2019D49958
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24238&did=2019D49958
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24119&did=2019D49801
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24119&did=2019D49801
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23912&did=2019D49442
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23912&did=2019D49442
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z24109&did=2019D49780
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23835&did=2019D49282


 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4/14 

Overig 

Kamer en minister prezen het feit dat er in 339 gemeenten lokale sportakkoorden zijn gesloten. 

Heerema zocht nog naar sanctiemogelijkheden voor gemeenten die niet of te weinig resultaat 

boeken. Hij wil ook weten hoe gemonitord kan worden of geld voor sport door gemeenten ook echt 

aan sport wordt besteed. 

Minister Bruins is al blij met het feit dat er überhaupt zoveel lokale sportakkoorden zijn gesloten. 

Toetsingskaders zijn voor hem secundair. Wel monitort hij de uitvoering en zal hij de Kamer bericht 

voor het volgende debat over Sport. Wie er aanspreekbaar is over de uitvoering van de akkoorden: 

hij is aanspreekbaar voor de Kamer. Gemeenten kunnen via de VSG aangesproken worden. Clubs 

zijn aanspreekbaar via de bonden. Hij memoreerde dat hij bestuurlijke afspraken heeft gemaakt, 

o.a. over de inzet van de buurtsportcoachregeling. Ook dat loopt via de VSG. 

 

Van Nispen vroeg aandacht voor de verstrekking van hulpmiddelen aan gehandicapte sporters. 

Bruins meldde dat via het initiatief Special Heroes' een handleiding wordt gemaakt hoe het gesprek 

over hulpmiddelen zo goed mogelijk kan worden gevoerd. Die moet straks ook bruikbaar zijn voor 

gemeenten, vanuit Wmo-vergoeding. De handleiding is bijna klaar, begin volgend jaar, en is 

bedoeld voor zorgverzekeraars en gemeenten. Hij hoopt dat die twee elkaar de bal toespelen: dat 

de een of de ander betaalt. Maar zover is het nog niet. Bruinst stuurt de handreiking ook naar 

Kamer. Verder zijn er nog andere initiatieven: 'Uniek Sporten' en 'Wheels to Move' (waar je 

hulpmiddelen kunt lenen om kennis te maken met een sport). Deze worden via de 'Inspiratielijst' 

van het Sportakkoord onder de aandacht van gemeenten gebracht. 

 

Von Martels wil weten hoeveel gemeenten er gebruik maken van de mogelijkheid sportverenigingen 

een lagere OZB in rekening te brengen. Dat is een punt dat zijn collega Omtzigt vorig jaar maakte 

en waarbij hij dit jaar bij de behandeling van het Belastingplan 2020 terugkwam.  

Bruins meldde dat, als hij goed heeft geteld, dit jaar één gemeente gebruik heeft gemaakt van deze 

mogelijkheid. Deze gemeente gaat hier in 2020 weer mee stoppen. De minister van BZK en de 

VNG voeren samen het gesprek over het voortzetten van deze mogelijkheid om een lagere ozb in 

rekening te brengen voor sportverenigingen. Bruins zal ervoor zorgen dat als zijn collega van BZK 

de Kamer informeert over de uitkomsten, de Commissie VWS ‘een kopietje’ krijgt. 

 

Von Martels sprak ook over racisme en discriminatie in de (amateur)sport. Bruins zou afspraken 

moeten maken met gemeenten over het niet subsidiëren van betaald voetbalverenigingen die hun 

zaakjes niet op orde hebben en over het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen. Hij zou ook 

met gemeenten moeten spreken over criminele ondermijning via sportverenigingen. Ook Diertens 

en Van Aalst vroegen daar aandacht voor.  

Het incident in Den Bosch is aanleiding voor het kabinet een ‘aanvalsplan’ tegen racisme en 

discriminatie te maken, dat de komende acht weken zal worden uitgewerkt, tussen Rijk, met 

VWS/Sport als coördinator en KNVB. Het zal ook gaan over amateursport. Na 31 januari komt het 

plan naar de Kamer. Gemeenten hebben mogelijkheden incidenten aan te pakken via de lokale 

sportakkoorden. Soms zijn het bestuurlijke maatregelen, zoals de meldplicht, of het gebiedsverbod. 

Misschien kan op lokaal niveau de inzet van Halt ook een rol spelen. 

Bruins laat het aan de betreffende gemeenten zelf over afspraken te maken met hun betaald 

voetbalvereniging. Hij vindt het initiatief van de gemeente Amsterdam heel goed om met alle 

verenigingen in gesprek te gaan over het tegengaan van racisme en discriminatie, waarbij clubs die 
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hier niet genoeg aan doen, niet meer kunnen rekenen op huisvesting van de gemeente. Maar het is 

aan de gemeente zelf is om te beslissen over de inzet van de eigen middelen. 

 

Moties 

In tweede termijn zijn 13 moties ingediend, waarover op dinsdag 3 december is gestemd. De moties 

en de stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De volgende zijn voor gemeenten interessant. Het 

oordeel van minister Bruins staat erachter, samen met de stemmingsuitslag van de stemmingen 

van 3 december: 

• Motie van het lid Von Martels over gemeenten betrekken bij het aanvalsplan tegen racisme. 

Ontraden. Verworpen; 

• Motie van het lid Van Nispen over compensatie voor het nadeel vanwege de verruiming van 

de sportvrijstelling. Bruins ontraadt deze motie. Dat volledig compenseren leidt straks 

ongetwijfeld tot discussie. Hij moet nog beoordelen wat subsidiabel is. Dat is wat anders 

dan volledig compenseren. Ten tweede verhoudt dat garanderen zich niet goed met het feit 

dat hij nog een inzet heeft te plegen in de richting van de collega van Financiën om te 

zorgen dat de compensatie daadwerkelijk helemaal wordt voltooid. Verworpen. 

 

Mensenhandel 

Op donderdag 5 december sprak de vaste commissie voor J&V met staatssecretaris Broekers over 

mensenhandel. Het debat meanderde veel kanten op en werd onderbroken door stemmingen. Die 

combinatie zorgde ervoor dat aan het eind de energie uit de discussie wegliep. Opvallend was dat 

de Kamer het eigenlijk eens was, van Van Nispen (SP) tot aan Markuszower (PVV). Van der Staaij 

merkte op dat hij de inbreng van Van Nispen ook had kunnen voorlezen. Enig onderscheidend punt 

was dat ‘rechts’ – Markuszower en Van Wijngaarden (VVD) – de nadruk meer legden op de 

strafmaat voor mensenhandelaren en voor klanten van illegale prostituees. Over dat laatste aspect 

stelde ook Van der Graaf (CU) vragen. Staatssecretaris Broekers zegde een onderzoek toe naar de 

jurisprudentie hierover, inclusief de strafeis van het OM. Als het onderzoek er aanleiding toe geeft 

zal ze met de Raad voor de Rechtspraak in overleg gaan. 

 

De meeste aandacht ging echter uit naar de slachtoffers van mensenhandel. Broekers stelde in dat 

verband nog dat dat niet alleen ging over slachtoffers van seksuele uitbuiting, waar de meeste 

aandacht naar uitgang, maar ook naar arbeidsuitbuiting en illegale orgaanhandel. Kamerbreed 

waren de woordvoerders van mening dat er maar weinig schot zit in de wijze waarop de overheid 

het lot van slachtoffers wil verbeteren. Van der Staaij memoreerde dat een half jaar en een jaar 

geleden dezelfde punten aan de orde stelde als nu. Hij dringt bij Broekers eropaan dat het niet weer 

een jaar moet duren, maar dat er nu snel, binnen het volgende kwartaal stappen gezet moeten 

worden. Het gaat om zaken als de informatiedeling, sturing & monitoring en opsporing & vervolging. 

 

Nagenoeg alle woordvoerder verbazen zich erover dat op grond van de AVG het zo moeilijk is 

gegevens te delen over slachtoffers van mensenhandel. Broekers antwoordt dat de AVG op twee 

manieren een rol speelt. Het delen van informaties tussen ketenpartners is ingewikkeld. Om die 

reden is de publicatie van een rapport vertraagd, maar het komt nu snel, in het eerste kwartaal van 

2020. Ze wil maatregelen nemen op basis van dat rapport. Ten tweede speelt de AVG een rol bij 

het delen van informatie t.b.v. onderzoek. Ook hierover komt duidelijkheid wat wel en niet gedeeld 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P19769
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23844&did=2019D49297
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23835&did=2019D49282
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kan worden op grond van de AVG. Overigens spelen privacy-issues niet bij het verlenen van hulp 

aan slachtoffers. De Kamer verbaast zich over het ontzag voor de AVG in deze. Als je 

kindermishandeling meteen kunt melden, dan moet dat in het geval van een vermoeden van 

mensenhandel toch ook kunnen. Op verzoek van de Kamer zal Broekers over het dalend aantal 

meldingen bij CoMensHa – het landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel – en een relatie 

met een te strikte uitleg van de AVG bespreken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze is ook 

bereid te bezien in hoeverre het CBS een rol kan krijgen bij de registratie van slachtofferschap.  

 

Er is speciale aandacht voor seksuele uitbuiting van minderjarigen, zo zegt Broekers. Dat gebeurt 

door de hulpverlening te verbeteren via o.a. Veilig Thuis. Het geld van de motie Segers-Asscher 

(35300-25) helpt daarbij. In de motie wordt structureel tien miljoen euro extra vrijgemaakt t.b.v. 

AVIM1, die specifiek zal worden ingezet voor de bestrijding van mensenhandel en gedwongen 

prostitutie. Het budget zal o.a. worden ingezet voor digitale opsporing. 

 

Mensenhandel moet onder andere worden bestreden via een regionale aanpak. Het bestuurlijk 

instrumentarium daarvoor ligt bij gemeenten. Broekers spreekt in januari met de gemeentelijke 

vertegenwoordigers, de burgemeesters Wienen en Oskam. Daarna is er een overleg met de VNG, 

burgemeesters en wethouders over de vraag hoe verder te komen tot een gedeelde visie op 

samenhang en coördinatie. 

 

Digitale Overheid 

Woensdag 4 december debatteerde de vaste commissie BZK met minister Knops over de digitale 

overheid. Er waren slechts drie Kamerleden aanwezig: Kees Verhoeven (D66), Jan Middendorp 

(VVD) en Nevin Özütok (GL). Het was er mede de oorzaak van dat het debat ruim een uur eerder 

dan gepland was afgelopen. De hoofdpunten uit het debat waren Kunstmatige Intelligentie & 

Algoritmen en Open Data & Direct Duidelijk. 

 

Kunstmatige Intelligentie en Algoritmen 

Middendorp en Özütok willen toezicht op zowel publieke als private algoritmen. Knops gaf aan dat 

het onderzoek naar toezicht op algoritmen (in zowel publieke als private sector) bijna is afgerond en 

begin 2020 naar de Kamer gaat. Özütok verwees naar een voorstel van Amnesty International om 

voorafgaand aan inzet van AI een bindende mensenrechtentoets uit te voeren. Knops komt hier 

schriftelijk op terug, maar verwees in eerste instantie naar de functie van de privacy impact 

assessment (vanuit de AVG) als afdoend. 

 

Het WODC doet onderzoek naar een wettelijk kader voor gezichtsherkenning. De Kamer wordt 

daarover begin 2020 geïnformeerd. De lijn van het kabinet is om innovaties en nieuwe 

technologieën niet direct stop te zetten. Middendorp is het hiermee eens. Verhoeven kan zich er in 

grote lijnen in vinden maar ziet dat sommige ontwikkelingen zo onwenselijk zijn dat we beter zo snel 

mogelijk kunnen stoppen of reguleren. 

 

                                                      
1 AVIM: Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel 
 

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2019/11/20191128_input-AO_digitale-overheid.pdf?x31710
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Verhoeven pleit voor een overzicht van geldende juridische kaders en wetten over data. Is iets 

bijvoorbeeld een zaak voor de AVG en de AP, of geldt in een bepaalde casus de Politiewet met een 

andere toezichthouder? Knops zegt het overzicht toe. 

 

Özütok is voor maatregelen om discriminatie in data en algoritmen tegen te gaan. De 

toezichthouder zou ook de diversiteit van de teams die werken met en aan kunstmatige intelligentie 

in beschouwing moeten nemen. Knops zegt dit toe, evenals een schriftelijke reactie op een brief 

van de VN-rapporteur en het voorstel van Amnesty International. 

 

Knops steunt experimenteerruimte voor decentrale overheden. Die experimenten zullen worden 

getoetst aan de grondwet. In een publiek debat moet vervolgens worden bepaald of die 

experimenten wel of niet wenselijk zijn.  

 

Open Data en Direct Duidelijk 

Knops meldt in antwoord op gestelde vragen dat Europese wetgeving voorschrijft dat dataopslag in 

Europa moet gebeuren. Het kabinet maakt nog de overweging of dat om strategische redenen zelfs 

beter in Nederland moet gebeuren. Ook wordt er gekeken naar het creëren van een Nederlandse 

cloud. Daarnaast stelde Middendorp de vraag of datacenters moeten worden beschouwd als 

kritische infrastructuur. Knops zal die vraag schriftelijk beantwoorden. 

[met dank aan Tim Kies] 

 

VAO Duurzaam Vervoer 

Relevante moties die zijn ingediend:  

• 31305-303 Motie van het lid Dik-Faber over aanmoedigen gemeenten van verstrekken 

goedkope parkeervergunningen voor elektrische deelauto's. Ontraden, aan gemeenten; 

• 31305-304 Motie van de leden Dik-Faber en Schonis over bebording voor snellaadpalen. 

Oordeel volgt van andere minister. 

 

VAO Leefomgeving 

Moties ingediend tijdens het debat: 

• 29383-337 Motie van het lid Van Aalst over per direct stoppen met het opleggen van 

strengere eisen voor houtstook. Ontraden; 

• 29383-338 Motie van het lid Kröger over onderzoeken of het mogelijk is om alle pfas-

stoffen als Zeer Zorgwekkende Stof aan te merken. Oordeel Kamer; 

• 29383-340 Motie van de leden Von Martels en Ziengs over de totstandkoming van het 

tijdelijk handhavingskader pfas Oordeel Kamer. 

 

VAO Ontwerp-NOVI 

Moties ingediend tijdens het debat 

Oordeel Kamer tenzij anders vermeld: 

• 34682-34 Motie van het lid Smeulders c.s. over meer regie nemen op nationale belangen in 

de NOVI;  

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=63f231c6-723f-4bf9-8cc6-8eb1f8cb5cfa&title=Motie%20van%20het%20lid%20Dik-Faber%20over%20goedkope%20parkeervergunningen%20voor%20elektrische%20deelauto%27s.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e98d6ed-f0b9-42c2-8f4d-c1cffc269e03&title=Motie%20van%20de%20leden%20Dik-Faber%20en%20Schonis%20over%20bebording%20voor%20snellaadpalen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e9a5d479-ae69-4530-a83f-4b2962d77e1c&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Aalst%20over%20per%20direct%20stoppen%20met%20het%20opleggen%20van%20strengere%20eisen%20voor%20houtstook.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e9a5d479-ae69-4530-a83f-4b2962d77e1c&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Aalst%20over%20per%20direct%20stoppen%20met%20het%20opleggen%20van%20strengere%20eisen%20voor%20houtstook.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e9a5d479-ae69-4530-a83f-4b2962d77e1c&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Aalst%20over%20per%20direct%20stoppen%20met%20het%20opleggen%20van%20strengere%20eisen%20voor%20houtstook.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=778f8a11-40e9-4c5a-9bc3-ae302b39020e&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kr%C3%B6ger%20over%20onderzoeken%20of%20het%20mogelijk%20is%20om%20alle%20pfas-stoffen%20als%20Zeer%20Zorgwekkende%20Stof%20aan%20te%20merken.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=778f8a11-40e9-4c5a-9bc3-ae302b39020e&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kr%C3%B6ger%20over%20onderzoeken%20of%20het%20mogelijk%20is%20om%20alle%20pfas-stoffen%20als%20Zeer%20Zorgwekkende%20Stof%20aan%20te%20merken.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2952f819-d97b-4a25-82f6-b4f215bf6801&title=Motie%20van%20de%20leden%20Von%20Martels%20en%20Ziengs%20over%20de%20totstandkoming%20van%20het%20tijdelijk%20handhavingskader%20pfas.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2952f819-d97b-4a25-82f6-b4f215bf6801&title=Motie%20van%20de%20leden%20Von%20Martels%20en%20Ziengs%20over%20de%20totstandkoming%20van%20het%20tijdelijk%20handhavingskader%20pfas.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2952f819-d97b-4a25-82f6-b4f215bf6801&title=Motie%20van%20de%20leden%20Von%20Martels%20en%20Ziengs%20over%20de%20totstandkoming%20van%20het%20tijdelijk%20handhavingskader%20pfas.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=04ae51e4-afb4-4252-9702-28db45dab8e3&title=Motie%20van%20het%20lid%20Smeulders%20c.s.%20over%20meer%20regie%20nemen%20op%20nationale%20belangen%20in%20de%20NOVI.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=04ae51e4-afb4-4252-9702-28db45dab8e3&title=Motie%20van%20het%20lid%20Smeulders%20c.s.%20over%20meer%20regie%20nemen%20op%20nationale%20belangen%20in%20de%20NOVI.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=04ae51e4-afb4-4252-9702-28db45dab8e3&title=Motie%20van%20het%20lid%20Smeulders%20c.s.%20over%20meer%20regie%20nemen%20op%20nationale%20belangen%20in%20de%20NOVI.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d5772208-451b-4e39-a334-d4e8e970b20e&title=Motie%20van%20het%20lid%20Ronnes%20over%20de%20definitieve%20NOVI%20voorleggen%20aan%20de%20Kamer%20.pdf
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• 34682-36 Motie van het lid Ronnes over de definitieve NOVI voorleggen aan de Kamer ; 

• 34682-37 Motie van de leden Ronnes en Regterschot over regionale beleidsagenda's 

gekoppeld aan ruimtelijk perspectief ; 

• 34682-38 Motie van het lid Van Gerven over voorwaarden waaraan de NOVI moet voldoen; 

NOVI. Ontraden; 

• 34682-40 Motie van het lid Van Gerven over in de NOVI opnemen dat winsten ten goede 

komen aan de gemeenschap Ontraden;  

• 34682-41 Motie van het lid Van Eijs c.s. over de ordening van (X)XL-vastgoed in de NOVI 

opnemen;  

• 34682-42 Motie van de leden Van Eijs en De Groot over de hoofddoelstelling van het 

Waddengebied opnemen in de NOVI;  

• 34682-43 Motie van de leden Regterschot en Van Eijs over de moties-Weverling een plek 

geven in de uitvoeringsagenda van de NOVI;  

• 34682-44 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over rekening houden met stedelijke gebieden 

buiten de Randstad;  

• 34682-45 Motie van de leden Moorlag en Smeulders over een goed instrumentarium voor 

de herschikking van functies in landelijk gebied. 

 

 
Stemmingen2 

Dinsdag 3 december 

 

Begroting SZW 

Moties 

De uitslagen van de stemmingen over alle 55 moties zijn hier te vinden. 

Opvallend is dat de motie van Gijs van Dijk en Bruins over verantwoording van gemeenten over 

bestrijding van kinderarmoede is aangenomen. Van Ark had hem ontraden, omdat deze motie 

strijdig is met de decentralisatie. 

 

 De volgende moties zijn voor gemeenten belangrijk: 

• Motie van het lid Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor 

een leven lang leren. Aangenomen; 

• Motie van de leden Wörsdörfer en Raemakers over ondersteuning van deelnemers aan een 

Wsnp-traject. Aangenomen; 

• Motie van het lid Wörsdörfer over de rol van kleine ondernemingen bij het aanpakken van 

de schuldenproblematiek. Aangenomen; 

• Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende 

vormen van verlof. Aangenomen; 

• Motie van het lid Renkema over vrijstelling van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet. 

Aangehouden; 

                                                      
2 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’. 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d5772208-451b-4e39-a334-d4e8e970b20e&title=Motie%20van%20het%20lid%20Ronnes%20over%20de%20definitieve%20NOVI%20voorleggen%20aan%20de%20Kamer%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b3eb1978-f715-4c16-a643-894c2f76782f&title=Motie%20van%20de%20leden%20Ronnes%20en%20Regterschot%20over%20regionale%20beleidsagenda%27s%20gekoppeld%20aan%20ruimtelijk%20perspectief.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b3eb1978-f715-4c16-a643-894c2f76782f&title=Motie%20van%20de%20leden%20Ronnes%20en%20Regterschot%20over%20regionale%20beleidsagenda%27s%20gekoppeld%20aan%20ruimtelijk%20perspectief.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b3eb1978-f715-4c16-a643-894c2f76782f&title=Motie%20van%20de%20leden%20Ronnes%20en%20Regterschot%20over%20regionale%20beleidsagenda%27s%20gekoppeld%20aan%20ruimtelijk%20perspectief.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=435ef33c-c3de-485b-9992-3c5ac74c09b8&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Gerven%20over%20voorwaarden%20waaraan%20de%20NOVI%20moet%20voldoen%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=435ef33c-c3de-485b-9992-3c5ac74c09b8&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Gerven%20over%20voorwaarden%20waaraan%20de%20NOVI%20moet%20voldoen%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c41a7902-8089-441a-bce3-02768c23474b&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Gerven%20over%20in%20de%20NOVI%20opnemen%20dat%20winsten%20ten%20goede%20komen%20aan%20de%20gemeenschap.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c41a7902-8089-441a-bce3-02768c23474b&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Gerven%20over%20in%20de%20NOVI%20opnemen%20dat%20winsten%20ten%20goede%20komen%20aan%20de%20gemeenschap.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=da09911c-1f4a-46a0-a9e7-46b5953ae7c7&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Eijs%20c.s.%20over%20de%20ordening%20van%20%28X%29XL-vastgoed%20in%20de%20NOVI%20opnemen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=da09911c-1f4a-46a0-a9e7-46b5953ae7c7&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Eijs%20c.s.%20over%20de%20ordening%20van%20%28X%29XL-vastgoed%20in%20de%20NOVI%20opnemen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=da09911c-1f4a-46a0-a9e7-46b5953ae7c7&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Eijs%20c.s.%20over%20de%20ordening%20van%20%28X%29XL-vastgoed%20in%20de%20NOVI%20opnemen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fb0d1b4f-7a47-4561-93e4-b7d513e510eb&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Eijs%20en%20De%20Groot%20over%20de%20hoofddoelstelling%20van%20het%20Waddengebied%20opnemen%20in%20de%20NOVI.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fb0d1b4f-7a47-4561-93e4-b7d513e510eb&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Eijs%20en%20De%20Groot%20over%20de%20hoofddoelstelling%20van%20het%20Waddengebied%20opnemen%20in%20de%20NOVI.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fb0d1b4f-7a47-4561-93e4-b7d513e510eb&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Eijs%20en%20De%20Groot%20over%20de%20hoofddoelstelling%20van%20het%20Waddengebied%20opnemen%20in%20de%20NOVI.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afd4b71d-e4c4-48ce-b524-e357b2606456&title=Motie%20van%20de%20leden%20Regterschot%20en%20Van%20Eijs%20over%20de%20moties-Weverling%20een%20plek%20geven%20in%20de%20uitvoeringsagenda%20van%20de%20NOVI.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afd4b71d-e4c4-48ce-b524-e357b2606456&title=Motie%20van%20de%20leden%20Regterschot%20en%20Van%20Eijs%20over%20de%20moties-Weverling%20een%20plek%20geven%20in%20de%20uitvoeringsagenda%20van%20de%20NOVI.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afd4b71d-e4c4-48ce-b524-e357b2606456&title=Motie%20van%20de%20leden%20Regterschot%20en%20Van%20Eijs%20over%20de%20moties-Weverling%20een%20plek%20geven%20in%20de%20uitvoeringsagenda%20van%20de%20NOVI.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9045b322-19b3-4dbc-a19b-fc2c4814d37b&title=Motie%20van%20het%20lid%20Dik-Faber%20c.s.%20over%20rekening%20houden%20met%20stedelijke%20gebieden%20buiten%20de%20Randstad.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9045b322-19b3-4dbc-a19b-fc2c4814d37b&title=Motie%20van%20het%20lid%20Dik-Faber%20c.s.%20over%20rekening%20houden%20met%20stedelijke%20gebieden%20buiten%20de%20Randstad.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9045b322-19b3-4dbc-a19b-fc2c4814d37b&title=Motie%20van%20het%20lid%20Dik-Faber%20c.s.%20over%20rekening%20houden%20met%20stedelijke%20gebieden%20buiten%20de%20Randstad.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6669587c-003c-494b-96f1-8bc16ba0c92d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Moorlag%20en%20Smeulders%20over%20een%20goed%20instrumentarium%20voor%20de%20herschikking%20van%20functies%20in%20landelijk%20gebied%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6669587c-003c-494b-96f1-8bc16ba0c92d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Moorlag%20en%20Smeulders%20over%20een%20goed%20instrumentarium%20voor%20de%20herschikking%20van%20functies%20in%20landelijk%20gebied%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6669587c-003c-494b-96f1-8bc16ba0c92d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Moorlag%20en%20Smeulders%20over%20een%20goed%20instrumentarium%20voor%20de%20herschikking%20van%20functies%20in%20landelijk%20gebied%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6669587c-003c-494b-96f1-8bc16ba0c92d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Moorlag%20en%20Smeulders%20over%20een%20goed%20instrumentarium%20voor%20de%20herschikking%20van%20functies%20in%20landelijk%20gebied%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P19762
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23658&did=2019D48905
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23632&did=2019D48879
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23633&did=2019D48880
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23634&did=2019D48881
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23635&did=2019D48882
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23637&did=2019D48884
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• Motie van het lid Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de 

kinderopvangtoeslag. Aangenomen; 

• Motie van de leden Renkema en Smeulders over pilots met een werkloket. Verworpen; 

• Motie van het lid Renkema c.s. over minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf per 

arbeidsmarktregio. Verworpen; 

• Motie van het lid Renkema c.s. over niet invoeren van een verplichte tegenprestatie. 

Verworpen; 

• Motie van de leden Palland en Bruins over faciliteren van regio's bij een leven lang 

ontwikkelen. Aangenomen; 

• Motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een 

uitzonderingsjaar. Aangenomen;  

• Motie van de leden Peters en Van Brenk over een meetbaar doel hanteren in de strijd 

tegen armoede en schulden. Aangehouden; 

• Gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de effecten 

van de kostendelersnorm op huisvesting (t.v.v. 35300-XV-54). Aangenomen; 

• Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Weyenberg over scholing in de bijstand 

bevorderen. Aangenomen; 

• Motie van de leden Van Weyenberg en Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp. 

Aangenomen; 

• Motie van de leden Bruins en Gijs van Dijk over een rol voor het Jeugdeducatiefonds in het 

armoedebestrijdingsprogramma voor kinderen. Aangenomen; 

• Motie van het lid Bruins c.s. over de verdeling van het resterende bedrag van de 

bonusregeling beschut werk. [voortaan naar gemeenten die beschutte werkplekken hebben 

gerealiseerd i.p.v. naar alle gemeenten, red.]. Aangenomen; 

• Motie van het lid Van Brenk over een tegenprestatie die bijdraagt aan het bevorderen van 

maatschappelijke participatie. Aangehouden; 

• Motie van de leden Van Brenk en Van Kooten-Arissen over jobcoaching en re-

integratiedienstverlening beter op elkaar afstemmen. Aangenomen; 

• Motie van het lid Stoffer over onderzoek naar de normen voor inkomstenvrijlating in de 

Participatiewet. Aangehouden; 

• Motie van het lid Van Kooten-Arissen over een impuls geven aan de aanpak van 

kinderarmoede. Verworpen; 

• Motie van het lid Van Kooten-Arissen over het oormerken van het budget voor 

schuldhulpverlening aan zzp'ers. Verworpen; 

• Motie van het lid Van Kooten-Arissen over gemeenten laten leren van succesfactoren van 

pilots met basisbanen. Verworpen. 

 

Amendementen 

• Amendement van het lid Jasper van Dijk 35300-XV-20 over een landsdekkend netwerk van 

sociaal ontwikkelbedrijven. Verworpen; 

• Amendement van de leden Peters en Rog 35300 XV-21 over geld in het kader van de week 

van respect. Aangenomen; 

• Amendement van het lid Van Weyenberg c.s. 35300 XV-24 over budget voor subsidie 

project Diversiteit in Bedrijf. Aangenomen; 

• Amendement van de leden Paternotte en Peters 35300 XV-27 over het stimuleren en 

faciliteren van werk voor asielzoekers. (Ingediend bij WO Integratie). Aangenomen; 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23638&did=2019D48885
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23639&did=2019D48886
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23640&did=2019D48887
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23641&did=2019D48888
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23644&did=2019D48891
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23645&did=2019D48892
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23646&did=2019D48893
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23861&did=2019D49340
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23651&did=2019D48898
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23653&did=2019D48900
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23659&did=2019D48906
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23660&did=2019D48907
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23663&did=2019D48910
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23662&did=2019D48909
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23668&did=2019D48915
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23672&did=2019D48919
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23673&did=2019D48920
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z23676&did=2019D48923
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z23158&did=2019D47975
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z23363&did=2019D48402
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z23405&did=2019D48469
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z23588&did=2019D48814
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• Amendement van het lid Becker 35300-XV-28 over middelen voor organisaties tegen 

culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking. (Ingediend bij WO Integratie). 

Aangenomen. 

 

Begroting BuHa / OS 

De uitslag over de 23 moties is hier te vinden, net zoals die over de 15 amendementen.  

 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (35300-IIA) 

• Amendement van het lid Sneller c.s. over extra middelen voor fractieondersteuning. Het 

amendement is aangenomen met alle stemmen voor behalve die van PVV, FvD en de SP. 

 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 

2020 (35300-VI) 

• Gewijzigd amendement van het lid Van den Berge t.v.v. nr. 17 over financiering vanuit J&V 

voor Centra voor Seksueel Geweld. Verworpen. De VNG heeft nog tot het laatst geijverd 

voor steun voor dit amendement. 

 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (35300-B) 

• Amendement van de leden Van Raak en Hijink over een extra miljard naar gemeenten. 

Verworpen. 

 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor 

het jaar 2020 (35300-XII) 

Aangenomen amendementen: 

• Amendement van het lid Remco Dijkstra over meer landelijke data over 

verkeersveiligheidsrisico's; 

• Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs over betere infrastructuur voor reparatie 

als onderdeel van de circulaire economie. 

 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) 

voor het jaar 2020 (35300-XIII) 

Aangenomen amendementen 

• Amendement van de leden Amhaouch en Verhoeven over middelen voor Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappijen; 

• Amendement van de leden Aartsen en Von Martels over middelen voor het project data-

alliantie toerisme; 

• Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over extra budget voor de ISDE regeling [voor 

MKB]. 

 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(XVI) voor het jaar 2020 (35300-XVI) 

De volgende voor gemeenten relevante amendementen zijn aangenomen: 

• Amendement van het lid Van Nispen over middelen voor zwemvaardigheid; 

• Amendement van het lid Bergkamp over middelen voor de sociale benadering dementie; 

• Amendement van het lid Bergkamp over middelen voor een informatiepakket voor 

mantelzorgers; 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z23620&did=2019D48867
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P19760
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P19801
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22770&did=2019D47236
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22834&did=2019D47356
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z20541&did=2019D42958
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23148&did=2019D47955
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23148&did=2019D47955
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z19768&did=2019D41252
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z19768&did=2019D41252
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22496&did=2019D46735
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22496&did=2019D46735
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22497&did=2019D46744
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22497&did=2019D46744
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22472&did=2019D46696
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23508&did=2019D48664
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z20655&did=2019D43195
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z20657&did=2019D43199
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• Amendement van de leden Van den Berg en Veldman over middelen voor digitalisering 

zorg in de regio; 

• Amendement van het lid Renkema over 7 miljoen euro voor het opleiden van honderd extra 

gz-psychologen; 

• Amendement van de leden Westerveld en Klaver over budget voor expertisecentra voor 

gespecialiseerde jeugdhulp [de motie was al ingediend bij de Algemene Beschouwingen en 

is al budgettair verwerkt, red.]; 

• Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 96 over extra middelen 

voor ExpEx. [ExpEx is een collectief jongeren dat zich inzet voor jongeren en 

jeugdzorgmedewerkers, red.]; 

• Amendement van het lid Rudmer Heerema over middelen voor topsportende scholieren in 

gezinnen met armoede. 

 

 
Parlementaire agenda de komende weken3 

 

Datum Onderwerp Soort 

overleg 

VNG inzet/communicatie 

11-12-2019 Zorgfraude AO Uitgesteld naar 19 februari 

11-12-2019 Omgevingswet RTG VNG vertegenwoordigd door 

Liesbeth Grijsen, cie RWM en 

wethouder Deventer 

11-12-2019 Bouwopgave AO Geen inzet 

11-12-2019 PFAS RTG VNG uitgenodigd, Michiel 

Scheffer, bestuurlijk gezant 

VNG zal aanwezig zijn. 

11-12-2019 Wijziging van de Drank- en 

Horecawet in verband met het 

Nationaal Preventieakkoord en 

evaluatie van de wet - 35337 

IN Geen inzet 

12-12-2019 Energiebesparing/energieprestatie 

gebouwen 

AO Geen reactie  

12-12-2019 Stikstofproblematiek AO Agenda nog leeg, 

ontwikkelingen afwachten, 

zie WO 4 december 

                                                      
3  

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/kamerstukken/detail?id=2019Z20741&did=2019D43365
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z20815&did=2019D43447
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z17470&did=2019D36395
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23773&did=2019D49162
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23721&did=2019D49027
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A00192
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04302
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04478
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05147
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05138
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05138
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05138
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05138
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05121
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05121
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04625
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Datum Onderwerp Soort 

overleg 

VNG inzet/communicatie 

12-12-2019 Woningcorporaties/evaluatie 

woningwet en het huurakkoord 

AO Reactie verstuurd met Aedes, 

woonbond en VTW 

12-12-2019 Leefstijlpreventie AO Geen inzet.  

12-12-2019 Juridische implicaties 

maatregelenpakket stikstof en de 

MIRT-projecten 

RTG  

12-12-2019 Antwoorden op vragen commissie 

over wijziging van het Bouwbesluit 

2012 en van enkele andere 

besluiten inzake de implementatie 

van de tweede herziening van de 

richtlijn energieprestatie 

gebouwen (TK 32757-157) 

IN Geen inzet 

12-12-2019 (Wet versterking decentrale 

rekenkamers) (35 298) 

IN Vragen zijn ingestoken bij 

VVD, CDA, D66 en GL 

16-12-2019 Initiatiefnota over de toekomst van 

het gemeentelijk grondbeleid voor 

woning- en bedrijvenbouw 

NO Inzet al geleverd bij SO 

16-12-2019 Initiatiefnota van het lid 

Verhoeven over mededinging in de 

digitale economie 

NO Geen inzet 

16-12-2019 Initiatiefnota van het lid Veldman 

over modern preventiebeleid: 

mensen ondersteunen bij een 

gezonde leefstijl – 35182 

NO Geen inzet 

18-12-2019 Reactie op de motie van Van der 

Molen en Van der Graaf over 

vermogensnormen voor 

kwijtschelding lokale heffingen op 

elkaar afstemmen (Kamerstuk 

35000-VII-19) 

SO Inzet wordt bezien 

18-12-2019 Verkeersveiligheid AO Ter voorbereiding. Inzet op 

BDU-onderzoek en SPV-

middelen 

18-12-2019 Belasting- en sociale 

zekerheidspositie van 

grensarbeiders 

AO Inzet wordt overwogen. 

18-12-2019 Mijnbouw/Groningen  AO Geen inzet 

19-12-2019 Politie  AO Ter overweging. 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04390
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04390
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01661
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05054
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05054
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05054
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05355
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05355
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05355
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05355
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05355
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05355
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05355
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04504
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04504
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04300
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04300
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04300
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04300
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00737
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00737
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00737
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03782
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03782
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03782
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03782
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05021
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05021
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05021
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05021
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05021
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05021
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03391
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03258
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03258
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03258
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02212
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04026
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Datum Onderwerp Soort 

overleg 

VNG inzet/communicatie 

19-12-2019 Maatschappelijke opvang  AO Inzet wordt voorbereid. 

19-12-2019 Aanpak Inkoop en Aanbesteden 

Sociaal Domein – 34477-67 

IN Inzet wordt overwogen. 

15-01-2020 Arbeidsmarktbeleid AO Inzet wordt overwogen. 

16-1-2020 Discriminatie  AO Inzet wordt overwogen. 

22-1-2020 Mobiliteitsfonds AO Wordt voorbereid 

23-1-2020 Toerisme AO Geen inbreng 

29-1-2020 GGZ AO Ter overweging.  

29-01-2020 Onbetaalbaar wonen RTG Nog niet bekend 

20-01-2020 Terrorisme AO Ter overweging 

30-01-2020 Huis voor Klokkenluiders AO Mogelijk relevant. 

30-1-2020 Digitalisering AO T.z.t. voorbereiden 

5-2-2020 Onderwijs en Zorg AO Mogelijk relevant. 

5-2-2020 Criminaliteitsbestrijding AO  

5-2-2020 Staat van de Volkshuisvesting en 

Staat van de Woningmarkt 

AO Nog niet bekend 

5-2-2020 Inburgering en integratie AO 
 

6-2-2020 Innovatie AO  

12-2-2020 Klimaat en energie AO  

12-2-2020 Verpleeghuiszorg AO  

13-2-2020 Vreemdelingen- en asielbeleid AO  

13-2-2020 Spoor AO  

20-02-2020 Leefomgeving AO  

20-02-2020 Evaluatie van de Participatiewet AO Wordt t.z.t. voorbereid. 

 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02332
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05387
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05387
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03200
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01848
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05384
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05219
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04606
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05356
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03819
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02654
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00200
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04480
file:///C:/Users/vliet_r/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OS5QJNH8/Criminaliteitsbestrijding
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03494
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03494
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03644
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02856
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05376
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03180
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05220
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04431
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03959
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2019A05426
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Lange termijn plenaire vergadering 

 

10, 11 en 12 december (week 50) 

- VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 07/11) 

- VAO Dieren in de veehouderij (AO dd. 11/09)  

- VSO ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34 864, nr. 22) 

- VSO Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 

(28089, nr.149) 

 

17, 18 en 19 december (week (51) 

- VAO Klimaat en energie (AO d.d. 28/11) 

- VAO Politie (AO d.d. 05/09) 

- VAO Georganiseerde Criminaliteit en Ondermijning (AO d.d. 13/11) 

- 35 079 - Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties 

 

20 december t/m 13 januari (week 52 t/m week 2) 

Kerstreces 

 

14, 15 en 16 januari (week 3) 

- VAO Armoede en Schuldenbeleid (AO d.d. 14/11 

- 34 972 Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de 

generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)  

 

21, 22 en 23 januari (week 4) 

---- 

 

28, 29 en 30 januari (week 5) 

- 35 219 (Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel 

(Wet wijziging woonplaatsbeginsel)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

Den Haag: Eric de Rijk en Richard van Vliet 

Brussel: Team Europa 


