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o   
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Tweede Kamer 

Oplopende Wachtlijsten Verpleeghuizen 

Woensdag 15 januari debatteerde de Kamer met minister De Jonge over de oplopende wachtlijsten 

in verpleeghuizen. Vanuit de Kamer werd verbazing uit gesproken dat de wachtlijsten verder waren 

opgelopen. Het kabinet had kunnen weten dat dat gevaar bestond omdat er al geruime tijd 

voldoende aanwijzingen waren. Veel woordvoerders vroegen zich af wat de minister de afgelopen 

twee jaar gedaan had. Zij vonden dat De Jonge te veel naar anderen verwees: zorgkantoren, 

verzekeraars, aanbieders, gemeenten of corporaties. De Jonge moet de regie weer naar zich toe 

trekken. De minister werd opgeroepen met aanwijzingen te komen, ook als bijvoorbeeld gemeenten 

en corporaties te weinig tempo maken met de bouw van verpleeghuizen; daar moeten harde 

afspraken over gemaakt worden; de vrijblijvendheid moet er af. 

 

Bij aanvang van het debat was er wrevel in de Kamer omdat minister De Jonge had geweigerd het 

rapport van de Commissie Bos (de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen) een dag 

eerder naar de Kamer te sturen, zodat het rapport bij het debat kon worden betrokken. Later die 

dag besloot de Kamer in ruime meerderheid er een apart debat over te houden, dat zal worden 

ingepland als de kabinetsreactie op het rapport is verschenen. 

 

Het werd De Jonge ook kwalijk genomen dat hij goochelde met cijfers door te stellen dat van de 

groep van 18.600 mensen op de wachtlijsten maar een klein deel een werkelijk probleem had. Het 

leidde tot een voor leken nauwelijks te volgen discussie over ‘actief’ en ‘niet-actief’ wachtenden, 

waarbij ook termen als ‘wens-wachtenden’ vielen. Agema (PVV) riep de minister te stoppen met het 
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opwerpen van rookgordijnen en Sazias (50+) diende een motie in om al die termen te schrappen, 

die door De Jonge werd ontraden.  

 

Er werd veel over de gemeentelijke rol gesproken: over de bouw van verpleeghuizen, over de bouw 

van voorzieningen tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis in – zoals de Knarrenhof in Zwolle – 

en over de plaats van gemeenten in het brede domein van ouderenzorg, waarin samengewerkt 

moet worden. Agema wil dat de minister regie neemt over waar welke voorzieningen moeten 

komen en dat hij daar aanwijzingen voor geeft. Hijink (SP) is tegen het sluiten van kleinschalige 

plekken zoals in Montfoort en Oentsjerk. Hij constateert dat oma langer thuis moet blijven wonen, 

ook als dat eigenlijk niet meer kan. Ellemeet (GL) windt zich op over de onderbesteding in de 

wijkverpleging. 90% van de ouderen woont thuis, zo stelt ze. Als je beknibbelt op de zorg voor deze 

mensen, dan resulteert dat in een stijging van het aantal indicaties voor verpleeghuizen. En waar 

blijft dat actieprogramma over Wonen en Zorg? Sazias (50+) spreekt over het onderzoek door de 

minister naar het stijgend aantal indicaties. Ze vreest dat het kan leiden tot strengere normen om 

voor een verpleeghuisindicatie in aanmerking te komen. Ze pleit er ook voor de uitstroom van 

personeel te stoppen, o.a. door verlaging van de werkdruk. Bergkamp (D66) vraagt of de minister 

met Actiz en de VNG wil kijken naar tijdelijke verpleeghuizen zoals in Gaanderen. Ook is ze voor 

meer samenwerking tussen gemeenten en professionals. De minister zou de regie moeten nemen, 

als stelselverantwoordelijke, om met gemeenten en zorgaanbieders te kijken wat nodig is. Ook 

Kerstens (PvdA) roept de minister op harde afspraken te maken met gemeenten, maar dan over 

bouwlocaties. Geluk (CDA) wil dat bij de bouw voorrang wordt gegeven aan woningen voor 

ouderen, met als voorbeeld de kangaroewoningen.  Daarvoor zou de minister zijn 

doorzettingsmacht moeten gebruiken. Er zijn bindende afspraken nodig met gemeenten en 

corporaties over woon/zorg-voorzieningen. Zij wil ook dat geld voor de bestrijding van wachtlijsten 

ingezet moet worden met de grootste achterstanden. Laan (VVD) wierp de vraag op of de 2,1 

miljard die voormalig staatssecretaris Van Rijn vrijmaakte voor een kwaliteitsimpuls, ook gebruikt 

mag worden voor de bouw van extra plekken. Krimpende wachtlijsten zijn immers ook van invloed 

op de kwaliteit van zorg. Van der Staaij maakte duidelijk dat de minister concreet moet worden 

wanneer hij zijn voornemens zal uitvoeren. 

 

Minister De Jonge had zijn inbreng gerubriceerd in zes thema’s, maar door veelvuldige interrupties 

verkruimelde die structuur en liepen alle onderwerpen door elkaar heen. Ja, hij wist dat de 

wachtlijsten zouden groeien. Daarvoor had hij ook maatregelen genomen, waarbij hij uitging van de 

prognoses van het CPB die repten van 2,9% groei. De werkelijke groei bleek echter 6,3% en daar 

had VWS niet op geanticipeerd. Hij had dus extra geld geregeld en hij voerde gesprekken met de 

zorgkantoren over een groter inzicht in de wachtlijsten. Een wettelijk traject duurt lang en hij werkt 

graag sneller, vandaar dat hij andere routes zoekt, door nu per regio te inventariseren wat de 

situatie is en daar actie op te ondernemen. Zorgkantoren moeten afspraken met aanbieders om 

extra plekken te bouwen. Aanbieders kunnen daar echter niet toe gedwongen worden. In het huidig 

stelsel is het instrumentarium onvoldoende om de regierol voldoende te nemen. Omstreeks de 

zomer zal hij daar een aparte brief over naar de Kamer sturen. 

 

Gemeenten, corporaties en zorginstellingen moeten de opgave in beeld brengen en volgend jaar 

aan de slag gaan. Dat duurt Ellemeet te lang, niet over twee jaar maar over twee maanden! De 

Jonge denkt niet dat het nodig is gemeenten de opdracht of een aanwijzing tot bouwen te geven, 

maar dat hangt ook af van het tempo waarmee gebouwd kan worden. Zijn collega van Wonen werkt 
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ook zo, die sluit regiodeals. Voor de zomer informeert hij de Kamer welke capaciteitsafspraken er 

gemaakt zijn. Overigens stipuleert De Jonge dat de wet niet zoveel handvatten biedt om zaken echt 

af te dwingen. Verstandig samenwerken kan wel, dat staat niet in de wet. Hij erkent dat ‘thuis’ en 

‘verpleeghuis’ met elkaar te maken hebben. Als mensen langer thuis blijven wonen, leidt dat tot een 

dalend beroep op de Wlz. Dat verklaart ook de lagere uitgaven aan wijkverpleging. De minister wil 

over mantelzorg afspraken maken met o.a. gemeenten, waarbij er in elke gemeente een 

mantelzorgsteunpunt moet komen. 

 

In tweede termijn werden 13 moties ingediend. Het oordeel van de minister staat erachter: 

• 462 Motie van de leden Agema en Wilders over azc-plekken in Gilze en Maastricht geschikt 

maken voor wachtenden op een verpleeghuisplek. Ontraden; 

• Gewijzigde motie van de leden Hijink en Agema over de impact en omvang van de eigen 

bijdrage voor mensen die nog op de wachtlijst staan (t.v.v. 31765-463). Ontraden 

• 464 Motie van het lid Hijink over vrijmaken van financiële middelen om de indicatiestelling 

in de Wlz uit te breiden. Ontraden; 

• 465 Motie van het lid Hijink over behouden van met sluiting bedreigde verpleeghuislocaties. 

Ontraden; 

• 466 Motie van de leden Ellemeet en Laan-Geselschap over meer ruimte voor de inbreng 

van professionals in de besteding van de kwaliteitsgelden. Oordeel Kamer; 

• 467 Motie van het lid Sazias c.s. over het schrappen van de term "niet-actief wachtend". 

Aanhouden, anders ontraden; 

• 468 Motie van de leden Bergkamp en Ellemeet over het monitoren van het gebruik van 

Wlz-zorgvormen in groepssetting. Oordeel Kamer, de monitor komt voor het Meireces; 

• 469 Motie van de leden Kerstens en Ellemeet over afspraken met zorgverzekeraars over 

inzet van middelen voor zorg thuis. Ontraden;  

• 470 Motie van het lid Kerstens over ondersteuning van mantelzorgers van een partner met 

een verpleeghuisindicatie. Ontraden; 

• 471 Motie van het lid Geluk-Poortvliet over het inzetten van middelen in regio's met de 

langste wachtlijsten. Oordeel Kamer; 

• 472 Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Bergkamp over het stimuleren van de bouw 

van diverse vormen van mantelzorgwoningen. Oordeel Kamer, maar De Jonge neemt dit 

punt mee in de Taskforce, het wordt geen nieuw traject; 

• 473 Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over het opstellen van een 

concreet noodplan verpleeghuisplekken. Oordeel Kamer; 

• 474 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over beoordelen of ingezette acties voldoende zijn 

voor de vraag naar verpleeghuiszorg. Oordeel Kamer. 

De stemmingen zijn op dinsdag 21 januari. 

 

Wijziging van de Waterwet etc. 

Woensdag 15 januari vond een plenair debat plaats over wat voluit heet: Wijziging van de Waterwet 

ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen 

wateroverlast (35211) 

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, dat in september 2017 is verschenen bij het Deltaprogramma 

2018, is de ambitie vastgelegd om de aanpak van ruimtelijke adaptatie te versnellen en 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00419&did=2020D00912
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00582&did=2020D01213
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00421&did=2020D00915
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00422&did=2020D00916
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00424&did=2020D00920
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00425&did=2020D00922
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00426&did=2020D00923
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00427&did=2020D00924
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00428&did=2020D00925
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00429&did=2020D00926
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00431&did=2020D00928
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00433&did=2020D00930
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00434&did=2020D00932


 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4/13 

intensiveren. Dat is nodig, want extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Dat 

betreft naast extreme neerslag, die wateroverlast kan veroorzaken, ook langere perioden van 

droogte en hitte. Om versnelling mogelijk te maken wil het Rijk tijdelijk middelen beschikbaar stellen 

aan de decentrale overheden in de vorm van subsidies uit het deltafonds, om zo een impuls te 

geven aan de uitvoering van maatregelen ter bestrijding van wateroverlast. Daarvoor is een 

aanpassing van de Waterwet nodig. Dat is beoogd met deze wetswijziging. 

 

Uit de consultatieronde is gebleken dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van 

Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg zich over het algemeen goed kunnen vinden in de 

voorgestelde wetswijziging omdat het overeen komt met het Bestuursakkoord klimaatadaptatie. 

CDA en VVD hebben eerder per motie opgeroepen subsidies ter beschikking te stellen aan 

gemeenten en zijn blij met de wetswijziging. D66 wil meer duidelijkheid voor gemeenten op de 

voorwaarden waaronder deze zogenoemde impulsgelden verstrekt worden. De PvdA vraagt aan de 

minister of zij oog heeft voor de gemeenten die wat minder draagkrachtig zijn en dat niet zo moet 

niet zijn dat de problemen van inwoners van gemeenten die wat minder draagkrachtig zijn en die 

wat minder cofinancieringsruimte hebben, niet worden aangepakt. Meerdere fracties vroegen 

aandacht dat het tegengaan van onderlopen van woningen voorrang moet krijgen. Natte tunnel tot 

daaraan toe, natte woningen is van een andere orde aldus de PvdA. 

 

Minister Van Nieuwenhuizen stelt dat ze nog niet in detail kan ingaan op de vragen over 

subsidiepercentages, verschillende criteria enzovoort. Bij het aangaan van het bestuursakkoord is 

afgesproken dat alle gemeenten hieraan mee moeten kunnen doen en dat het niet zo mag zijn dat 

bij wijze van spreken een zeer beperkt aantal gemeenten die toevallig vooroplopen het hele budget 

al op kunnen souperen. De criteria worden nu gezamenlijk uitgewerkt met de basisregel dat het 

doelmatig en doeltreffend moet zijn.  

 

De minister deelt het punt dat het heel belangrijk is dat de huizen van mensen niet onderlopen. 

Daarom zijn alle gemeenten gevraagd een stresstest te doen en is bekend waar nou precies de 

kwetsbare plekken zitten in Nederland. Nu volgt de fase van de risicodialogen, ‘waarbij je met 

elkaar om de tafel gaat om te kijken wat het belangrijkst is en wat de maatregelen zijn die je daar 

het beste voor zou kunnen nemen. Dan gaat het natuurlijk om woningen, maar ik kan me ook 

voorstellen dat bijvoorbeeld een ziekenhuis een kwetsbare plek is. Dat moet ook niet onderlopen’. 

 

Welke maatregelen effectief zijn is zeer gebiedsafhankelijk, bijvoorbeeld of een gemeente op de 

droge zandgronden zit of in een verzilt gebied. Als een gemeente nog geen stresstest heeft 

gedaan, komt die ook niet aanmerking voor geld. De minister vertrouwt op de prikkel van 

cofinanciering voor de decentrale overheden om een aanvraag te doen en deze goed te 

onderbouwen om de subsidie ook te krijgen.  

 

Er zijn maar drie moties ingediend waarvan twee gelijk weer zijn aangehouden en de derde voor 

gemeenten niet relevant is.  
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Omgevingswet 

Hoewel de alle aanvullingswetten Omgevingswet inmiddels de Tweede Kamer zijn gepasseerd zijn 

diverse aanvullingsbesluiten in voorhang (geweest) en wil de Kamer de vinger aan de pols houden 

op de voortgang van het digitale stelsel. De VNG heeft met het IPO vooraf de Kamer gevraagd de 

minister te bewegen een onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening volgens afspraak ‘beleidsarm’ 

over te zetten in het Aanvullingsbesluit grondeigendom. Dit omdat het ministerie van BZK ineens 

beperkingen invoerde op de reikwijdte van anterieure (privaatrechtelijke) overeenkomsten op 

financiële bijdragen van initiatiefnemers bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

  

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet 

In het Aanvullingsbesluit worden de activiteiten beperkt tot het bouwen van gebouwen of grotere 

uitbreidingen/verbouwingen van gebouwen. Provincies en gemeenten willen geen gelimiteerd lijstje 

voor de privaatrechtelijke variant, maar een beleidsneutrale omzetting en geen beperking tot 

aangewezen bouwactiviteiten. CDA, D66, GL en SP brachten het punt van de koepels naar voren 

en steunden een beleidsneutrale omzetting.  

De minister geeft aan dat de interpretatie is dat de mogelijkheden hetzelfde blijven, maar er is wel 

reden om te kijken of de ruimere toepassing die in er de praktijk aan wordt gegeven dan ook niet 

verankerd moet worden in de regeling. De minister is bereid met Kamer hierover van gedachten te 

wisselen. Zij kan zich voorstellen dat privaatrechtelijk contracteren en toestaan voor bepaalde 

bouwwerken en gebruikswijziging (zoals aanleg bomenrij, zonneweide). Van Veldhoven proeft 

daarvoor ook ruime steun in de Kamer, gaat ernaar kijken en komt op korte termijn met een brief 

over hoe zij de afbakening ziet.  

  

Implementatie en Inwerkingtreding 

Ronnes (CDA) geeft aan dat de brief van 20 november duidelijk is. Invoering van de Omgevingswet 

per 1 januari 2021 is mogelijk. Het CDA wil geen vertraging en vraagt de minister of gemeenten, 

waterschappen en provincies een goed beeld hebben wat hen nog te doen staat. Tevens wil het 

CDA weten welke instrumenten de minister heeft om achterblijvende gemeenten op het goede 

spoor te krijgen.  

De voortgang in de wetgeving is voor CDA van belang. Stabiele wetgeving is een belangrijke 

randvoorwaarde. Ook Van Eijs (D66) vindt het goed dat de minister aangeeft dat 1 januari 2021 

haalbaar is. 68% van de gemeenten heeft er vertrouwen in en dat is niet zo veel. Van Eijs vraagt of 

de minister iets kan zeggen over de achtergrond van dit lage percentage. Regterschot (VVD) vindt 

de invoeringsdatum per 1 januari goed nieuws. Belangrijk is dat DSO als voorwaarde voor de wet 

goed functioneert. 

GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP zien grote bezwaren bij een snelle doorvoering. Smeulders 

(GL) wijst op de vreemde argumentatie die de VNG hanteerde in het rondetafelgesprek: dat 

gemeenten die vertragen dan beloond zouden worden. Het CDA erkent dat dit inderdaad een 

vreemd argument is, maar begrijpt uit de achterliggende stukken dat voor het veld snelle 

doorvoering wenselijk is.  

Smeulders (GL) staat zeer kritisch ten opzichte van de Omgevingswet. Het is een grote en 

complexe operatie, waarbij veel mensen geen overzicht hebben. Veel wordt in lagere wetgeving 

uitgewerkt en participatie wordt enorm belangrijk. Veel decentrale overheden hebben nog 

onvoldoende kennis en kunde in huis. 

Futselaar (SP) wijst op de eerdere decentralisaties, die problemen hebben opgeleverd en is bang 

dat het met de Omgevingswet een vergelijkbare kant op gaat.  
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Minister Van Veldhoven benadrukt dat het geen decentralisatie is zoals in de jeugdzorg. Het is geen 

overheveling en het gaat om taken die lokale overheden al hebben. Er is ook geen sprake van een 

korting op middelen.  

Complexe maatschappelijke opgaven pakken niet allemaal op zelfde manier lokaal uit. De 

Omgevingswet doet hier recht aan. Gemeenten hebben mogelijkheid om maatwerk te bieden. 

De Omgevingsvisie op lokaal niveau vindt integraal plaats, zodat burgers niet van kastje naar muur 

gestuurd worden. Het maakt dat er minder tegenstrijdigheden in regels en bij verschillende 

bestuurslagen ontstaan. Er komt ook één loket, wat goed is voor burger en ondernemer.  

Er is een onafhankelijke adviescommissie die concludeert dat het een eenduidig en helder stelsel 

is. Elke stelselwijziging gaat gepaard met vorming van jurisprudentie.  

De overheid krijgt meer afwegingsruimte voor maatwerk en moet verantwoording afleggen over de 

participatie van burgers.  

  

Minister Van Veldhoven geeft aan dat er samenspraak is over wat het bevoegd gezag moet doen 

om in 2021 aan de slag te kunnen gaan. De voorbereiding is in volle gang. Als er achterlopers zijn, 

worden die actief benaderd en wordt er gekeken wat nodig is om het vlot te trekken. De 68% score 

op vertrouwen is niet zo veel en moet inderdaad hoger. Van Veldhoven merkt hierbij op dat 27 % 

van de gemeenten nog niet heeft gereageerd. De implementatie van de wet wordt halfjaarlijks 

gemonitord.  

  

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) 

Het goed functionerend DSO is een voorwaarde voor de implementatie van de wet.  

Van Veldhoven geeft aan dat DSO op schema ligt en men is nu klaar om te oefenen. De beoogde 

planning is haalbaar.  

Het BIT adviseerde om te kijken naar fasering. Daarom is er nu gestart met een basisniveau (nu 

nog met links naar andere sites). In de fase daarop komt er meer onder het systeem zelf. Het 

basisniveau is nu voldoende ontwikkeld. De “Bruidsschat” is ook volledig en beschikbaar als 

startpakket voor iedereen. Ook bevat het de onderdelen: besluiten, toepasselijke regels en 

informatie over leefomgeving. Er zijn afspraken over verplichte onderwerpen, die de gemeente in 

DSO moet plaatsen.  

DSO kan meervoudige aanvragen aan en is ook geschikt voor complexe omgevingsgebieden. 

Het papier blijft daarnaast gewoon bestaan, ook als vangnet. 

De Kamer wordt via voortgangsbrieven en rapportages geïnformeerd. 

  

Participatie 

GroenLinks heeft fundamentele kritiek op het stelsel en wijst daarbij op de uitspraken van de 

ombudsman. Alleen hoogopgeleide mensen kunnen participeren. Smeulders (GL) wil een breder 

onderzoek naar de positie inwoners in het nieuwe stelsel, waarbij gekeken wordt of mensen 

werkelijk voor hun belangen kunnen opkomen.  De regels zijn in nieuwe stelsel veel vager en veel 

wordt overgelaten aan organisatiekunde van mensen zelf. Dat leidt tot een tweedeling.  

GroenLinks wil geen systeem opzetten, waarmee op voorhand rechtsongelijkheid onder inwoners 

wordt gecreëerd. 

  

Minister Van Veldhoven heeft inmiddels gesproken met de ombudsman. De ombudsman heeft 

aandachtspunten aangeleverd. Een van die punten is toegankelijkheid. Een ander punt is de 
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invulling van dienstverlening, maar ook participatie en klachtenafhandeling. Dat wordt ook 

meegenomen.  

De minister onderstreept het belang van participatie. Participatie komt niet in plaats van het 

democratisch afwegingsproces, maar wordt daar onderdeel van, benadrukte Van Veldhoven.  

Inspraak wordt nu voor de bestuurlijke besluitvorming geplaatst en dat is belangrijk omdat mensen 

dan in de juiste fase van het proces gehoord worden. 

Er moet gemotiveerd worden hoe participatie is vormgegeven. Belanghebbende kan altijd nog naar 

de rechter en deze kan een besluit vernietigen als de participatie onvoldoende is gemotiveerd. De 

rechter toetst of er afdoende belangenafweging heeft plaatsgevonden. Participatie is niet qua vorm 

omschreven, omdat dan het risico reëel is dat er gewerkt wordt met afvinklijstje. 

Er zijn heel veel vormen van participatie. Best practices worden via de wegwijzer en inspiratiegids 

verspreid. Het is verstandig voor gemeenten om vooraf over de invulling van participatie na te 

denken. Veel gemeenten hebben al een participatieverordening. Van Veldhoven komt hierop terug 

in de volgende voortgangsrapportage. 

  

Financiën 

Ronnes (CDA) maakt zich zorgen over gemeenten en gebieden waar er helemaal geen 

betrokkenheid is. Reserveren de gemeenten voldoende middelen voor hun eigen kosten, zoals 

implementatie en hard- en software?  

Hoe wordt in beeld gehouden dat gemeenten voldoende snelheid hebben, vraagt het CDA zich af. 

Het gaat niet alleen om gemeenten, maar ook om de uitvoeringsorganisaties. 

Van Veldhoven heeft geen signalen ontvangen dat er veel onzekerheid of onduidelijkheid is bij 

gemeenten. De financiële aspecten bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties wordt in de volgende 

monitor meegenomen.  

Bij de start zijn afspraken gemaakt over financiering, mede op basis van lessen uit de eerdere 

stelselwijziging sociale zorg, antwoordde de minister. Er zijn afspraken gemaakt en er wordt 

gemonitord. Een jaar na de start een evaluatie plaats. Er zijn bij gemeenten reserveringen op 

begroting gemaakt ten behoeve van de invoering. De minister wijst op verschillen tussen 

gemeenten als het gaat om de financiën, zo kiezen sommige gemeenten bijvoorbeeld voor 

implementatie in combinatie met een reorganisatieslag.  

  

Evaluatie 

D66 en PvdD hebben zorgen hoe er gestuurd kan worden als de balans tussen beschermen en 

benutten (landschap) scheef trekt richting benutten. Van Eijs (D66) vindt een evaluatie na vijf jaar 

wel erg lang na inwerkingtreding. Van Esch (PvdD) vraagt zich af hoe er gewijzigd of aangepast 

kan worden als eerde blijkt dat de verhouding uit balans is. Van Veldhoven antwoordt dat het PBL 

ook tweejaarlijks monitort. Als er eerder aanpassingen nodig zijn, kan de Kamer dit altijd 

agenderen.  

 

Wet Bestuurlijk Verbod Ondermijnende Organisaties 

Uit onvrede over het stroperige proces om zogenaamde ‘outlaw motorgangs’ te kunnen verbieden, 

hebben Kuiken (PvdA), Van Toorenburg (CDA), Van Wijngaarden (VVD), Van der Graaf (CU) en 

Van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel geschreven: een voorstel van wet houdende regels 

over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, 
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bevorderen of in stand houden, kortweg de Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties 

(35079). Na de schriftelijke voorbereiding waarbij ook de VNG door de initiatiefnemers is 

geconsulteerd, was het op donderdag 16 januari tijd voor de plenaire behandeling. De Kamer kwam 

in eerste termijn aan het woord, de initiatiefnemers zullen later in eerste termijn antwoorden. 

Minister Dekker van Rechtsbescherming woonde het debat als adviseur van de Kamer bij. 

 

Het werd een boeiend debat met onverwachte bondgenoten. De woordvoerders van de partijen van 

de initiatiefnemers spraken hun steun uit. Samen hebben zij 68 zetels in de Kamer. De steun van 

Krol (50+) was in dat verband goed nieuws. De vijf zetels van 50+ zorgen ervoor dat er nog maar 

drie zetels gevonden moeten worden om tot 76 te komen. Die steun zal moeten komen van de 

partijen die niet deelnamen aan het debat: Partij van de Dieren, Denk, Forum voor Democratie, Van 

Kooten en Van Haga.  

 

Yesilgöz (VVD) en Krol (50+) spraken nog over de rol van gemeenten en burgemeesters. Yesilgöz 

wil dat de indieners in hun antwoord nader ingaan op de relatie met het lokaal gezag en de rol die 

burgemeesters kunnen spelen. Krol wil een reactie op zijn voorstel dat burgemeesters lokaal een 

bestuurlijk verbod op moeten kunnen leggen en de minister landelijk. 

 

Groothuizen (D66), Van Nispen (SP), Helder (PVV) en Buitenweg (GL) waren bijzonder kritisch en 

behoorlijk eensgezind in hun argumentatie. Allen waren het met de indieners eens dat outlaw 

motorgangs aangepakt moeten worden en dat het frustrerend is dat een verbod heel lang op zich 

kan laten wachten. Maar, zo stelden de woordvoerders, Van Nispen en Groothuizen voorop, het 

recht op vereniging is een grondrecht, waar niet lichtvaardig mee moet worden omgegaan. En om 

de huidige route, verbod door een civiele rechter, te vervangen door een route via het 

bestuursrecht, waarbij de minister de bevoegdheid krijgt een vereniging te verbieden, roept grote 

vragen op. Het is beter een rechter te laten beslissen dan een politicus, zo betoogden deze 

Kamerleden. Minister Dekker zal het prima doen, maar er zijn garanties dat zijn opvolgers dezelfde 

houding hebben en wat gebeurt er dan? Wat als een minister iedere week naar de Kamer wordt 

geroepen omdat een of meer Kamerfracties een vereniging willen verbieden? De rechtszekerheid is 

in het geding, zo vatte Helder het samen. Buitenweg vroeg zich af of het Openbaar Ministerie 

voortaan dossiers bij de minister kan aandragen. 

 

Een ander argument is dat de indieners het niet meer hebben over alleen de motorgangs maar de 

reikwijdte van de wet flink groter hebben gemaakt door te spreken over ‘organisaties die een cultuur 

van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden’ en dat kunnen allerlei organisaties zijn. 

In het debat werden voorbeelden genoemd van een voetbalclub die racisme faciliteert, van een 

vechthondenclub die zich voor klussen laat inhuren of een computerclub die zich met hacken of 

kinderporno inlaten. Hoe daarmee om te gaan? 

 

De indieners willen een sneller ingevoerd verbod. De kritische Kamerleden hebben daar 

alternatieven voor. Ze noemden het schrappen van het woord ‘onherroepelijk’ uit art.140, lid 2 van 

het Wetboek van Strafrecht en het verkorten van termijnen in de huidige wet. 

Op verzoek van Buitenweg stuurt minister Dekker een schriftelijke reactie op de voorstellen van de 

kritische Kamerleden voor de eerste termijn van de initiatiefnemers naar de Kamer. Wanneer het 

debat wordt voortgezet is nog niet bekend. 
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VAO Armoede en Schulden 

Donderdag 16 januari werd het debat over Armoede en Schulden plenair afgerond. Er werden elf 

moties die allen, tot frustratie van de Kamer, werden ontraden door staatssecretaris Van Ark. Zij 

legt dit uit door aan te geven dat er zo ontzettend veel te doen is op dit thema dat er keuzes 

gemaakt moeten worden: ‘we kunnen niet oneindig doorgaan met opplussen van beleid.’ Zij wijst 

daarbij als voorbeeld op de vertraging rondom de beslagvrije voet. Hieronder de ingediende moties 

en het oordeel en uitleg van de staatssecretaris daarbij: 

• Motie van de leden Van Weyenberg en Nijboer over het recht op een aflossingspauze in 

schuldhulptrajecten; 

• Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een verbod op kickbackfees; 

• Motie van de leden Jasper van Dijk en Renkema over toelating tot de Wsnp zonder 

voorafgaand minnelijk traject; 

• Motie van het lid Krol c.s. over aanpassing van de Nadere regels kwijtschelding; 

• Motie van de leden Krol en Van den Brenk over het verlagen van het 

maximumkredietvergoedingspercentage; 

• Motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet; 

• Motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele; 

• Motie van het lid Peters c.s. over een wettelijke termijn waarbinnen schuldeisers moeten 

reageren; 

• Motie van het lid Peters c.s. over afspraken met schuldeisers over 75% van de totale 

schuld; 

• Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor internet 

(t.v.v. 24515-516); 

• Motie van het lid Kuzu over een sluitende aanpak voor het niet gebruiken van beschikbare 

regelingen. 

Dinsdag 21 januari wordt er over de moties gestemd. 

 

VAO Externe Veiligheid 

Moties ingediend tijdens het debat 

• 28089-168 Motie van de leden Laçin en Kröger over de bevoegdheden van 

omgevingsdiensten landelijk op elkaar afstemmen. Overgenomen; 

• 28089-169 Motie van de leden Laçin en Kröger over lokale overheden duidelijk maken dat 

het vergunnen van GenX-lozingen ongewenst is. Ontraden; 

• 28089-170 Gewijzigde motie van de leden Kröger en Laçin over tijdige herziening van 

vergunningen en handhaving op de inzet van de beste beschikbare technieken (t.v.v. 

28089-167). Oordeel Kamer. 

Dinsdag 21 januari wordt er over de moties gestemd. 

 

VAO Woningcorporaties etc. 

Moties ingediend tijdens het debat. Ontraden tenzij anders aangegeven. 

• 29453-497 Motie van de leden Beckerman en Koerhuis over de aanpak van schimmel- en 

vochtproblematiek laten gelden in het hele land. Oordeel Kamer. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00503&did=2020D01063
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00505&did=2020D01065
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00506&did=2020D01066
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00507&did=2020D01067
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00508&did=2020D01069
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00509&did=2020D01071
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00510&did=2020D01073
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00511&did=2020D01074
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00512&did=2020D01075
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00618&did=2020D01310
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z00514&did=2020D01078
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=40cc7dec-a2ba-4ef5-ad3a-b2e0ff314d53&title=Motie%20van%20de%20leden%20La%C3%A7in%20en%20Kr%C3%B6ger%20over%20de%20bevoegdheden%20van%20omgevingsdiensten%20landelijk%20op%20elkaar%20afstemmen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=40cc7dec-a2ba-4ef5-ad3a-b2e0ff314d53&title=Motie%20van%20de%20leden%20La%C3%A7in%20en%20Kr%C3%B6ger%20over%20de%20bevoegdheden%20van%20omgevingsdiensten%20landelijk%20op%20elkaar%20afstemmen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=931fb6d0-c17e-4296-b019-5d8be009d7ea&title=Motie%20van%20de%20leden%20La%C3%A7in%20en%20Kr%C3%B6ger%20over%20lokale%20overheden%20duidelijk%20maken%20dat%20het%20vergunnen%20van%20GenX-lozingen%20ongewenst%20is.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=931fb6d0-c17e-4296-b019-5d8be009d7ea&title=Motie%20van%20de%20leden%20La%C3%A7in%20en%20Kr%C3%B6ger%20over%20lokale%20overheden%20duidelijk%20maken%20dat%20het%20vergunnen%20van%20GenX-lozingen%20ongewenst%20is.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e9b376e3-d0bc-472d-9775-56512c71f652&title=Gewijzigde%20motie%20van%20de%20leden%20Kr%C3%B6ger%20en%20La%C3%A7in%20over%20tijdige%20herziening%20van%20vergunningen%20en%20handhaving%20op%20de%20inzet%20van%20de%20beste%20beschikbare%20technieken%20%28t.v.v.%2028089-167%29.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e9b376e3-d0bc-472d-9775-56512c71f652&title=Gewijzigde%20motie%20van%20de%20leden%20Kr%C3%B6ger%20en%20La%C3%A7in%20over%20tijdige%20herziening%20van%20vergunningen%20en%20handhaving%20op%20de%20inzet%20van%20de%20beste%20beschikbare%20technieken%20%28t.v.v.%2028089-167%29.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e9b376e3-d0bc-472d-9775-56512c71f652&title=Gewijzigde%20motie%20van%20de%20leden%20Kr%C3%B6ger%20en%20La%C3%A7in%20over%20tijdige%20herziening%20van%20vergunningen%20en%20handhaving%20op%20de%20inzet%20van%20de%20beste%20beschikbare%20technieken%20%28t.v.v.%2028089-167%29.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=398bab38-4f40-4068-8ee3-82d15d882f74&title=Motie%20van%20de%20leden%20Beckerman%20en%20Koerhuis%20over%20de%20aanpak%20van%20schimmel-%20en%20vochtproblematiek%20laten%20gelden%20in%20het%20hele%20land.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=398bab38-4f40-4068-8ee3-82d15d882f74&title=Motie%20van%20de%20leden%20Beckerman%20en%20Koerhuis%20over%20de%20aanpak%20van%20schimmel-%20en%20vochtproblematiek%20laten%20gelden%20in%20het%20hele%20land.pdf
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• 29453-498 Motie van het lid Beckerman over bewerkstelligen dat sociale huurhuizen van 

Vestia niet verkocht worden aan beleggers 

• 29453-499 Motie van het lid Beckerman over zwarte lijsten van verhuurders met fout 

verhuurgedrag 

• 29453-500 Motie van het lid Beckerman over een voorstel tot afschaffing van de 

verhuurderheffing 

• 29453-501 Motie van de leden Koerhuis en Ronnes over realisatie van 

middenhuurwoningen  

• 29453-504 Motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen 

• 29453-505 Motie van het lid Nijboer over woningen van particuliere verhuurders en van 

woningcorporaties onder dezelfde voorwaarden aanbieden  

• 29453-506 Motie van het lid Nijboer over middelen beschikbaar stellen aan Vestia  

• 29453-507 Motie van het lid Kröger c.s. over voorkomen dat huurwoningen worden 

onttrokken aan het sociale segment  

• 29453-508 Motie van de leden Kröger en Smeulders over verduurzaming als kerntaak voor 

woningbouwcorporaties in de wet opnemen  

• 29453-509 Motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer 

goedkope sociale huurwoningen te bouwen 

Dinsdag 21 januari wordt er over de moties gestemd. 

 

 
Stemmingen1 

Deze week waren er geen stemmingen. 

 

 
Parlementaire agenda de komende weken2 

 

Datum Onderwerp Soort 

overleg 

22-1-2020 Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen AO 

22-1-2020 Regiodeals AO 

22-1-2020 Mobiliteitsfonds  AO 

                                                      
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’. 
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/downloads/document?id=34b58a72-fd06-4ce5-8ed8-811d2cea2919&title=Motie%20van%20het%20lid%20Beckerman%20over%20bewerkstelligen%20dat%20sociale%20huurhuizen%20van%20Vestia%20niet%20verkocht%20worden%20aan%20beleggers.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=34b58a72-fd06-4ce5-8ed8-811d2cea2919&title=Motie%20van%20het%20lid%20Beckerman%20over%20bewerkstelligen%20dat%20sociale%20huurhuizen%20van%20Vestia%20niet%20verkocht%20worden%20aan%20beleggers.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=565df354-5af9-4ed0-b645-ca54578f973a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Beckerman%20over%20zwarte%20lijsten%20van%20verhuurders%20met%20fout%20verhuurgedrag.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=565df354-5af9-4ed0-b645-ca54578f973a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Beckerman%20over%20zwarte%20lijsten%20van%20verhuurders%20met%20fout%20verhuurgedrag.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e1a17824-dbc5-4c4d-bebc-e10491d45c86&title=Motie%20van%20het%20lid%20Beckerman%20over%20een%20voorstel%20tot%20afschaffing%20van%20de%20verhuurderheffing.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e1a17824-dbc5-4c4d-bebc-e10491d45c86&title=Motie%20van%20het%20lid%20Beckerman%20over%20een%20voorstel%20tot%20afschaffing%20van%20de%20verhuurderheffing.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=55356d17-ebc5-4b69-b79b-39b31e148df3&title=Motie%20van%20de%20leden%20Koerhuis%20en%20Ronnes%20over%20realisatie%20van%20middenhuurwoningen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=55356d17-ebc5-4b69-b79b-39b31e148df3&title=Motie%20van%20de%20leden%20Koerhuis%20en%20Ronnes%20over%20realisatie%20van%20middenhuurwoningen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cabd2530-2a77-4c19-b2c3-97e2c9518099&title=Motie%20van%20het%20lid%20Ronnes%20over%20kwantitatieve%20afspraken%20over%20daklozen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2b686c5a-0f1d-44e3-9735-cac1f5fc1c91&title=Motie%20van%20het%20lid%20Nijboer%20over%20woningen%20van%20particuliere%20verhuurders%20en%20van%20woningcorporaties%20onder%20dezelfde%20voorwaarden%20aanbieden.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2b686c5a-0f1d-44e3-9735-cac1f5fc1c91&title=Motie%20van%20het%20lid%20Nijboer%20over%20woningen%20van%20particuliere%20verhuurders%20en%20van%20woningcorporaties%20onder%20dezelfde%20voorwaarden%20aanbieden.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=14d7177e-badb-43b0-9ba4-6fd9d726a452&title=Motie%20van%20het%20lid%20Nijboer%20over%20middelen%20beschikbaar%20stellen%20aan%20Vestia%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f57f8993-bfca-4d3e-b6b7-35a394c59307&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kr%C3%B6ger%20c.s.%20over%20voorkomen%20dat%20huurwoningen%20worden%20onttrokken%20aan%20het%20sociale%20segment.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f57f8993-bfca-4d3e-b6b7-35a394c59307&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kr%C3%B6ger%20c.s.%20over%20voorkomen%20dat%20huurwoningen%20worden%20onttrokken%20aan%20het%20sociale%20segment.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2fb66f18-f97a-4f13-a837-4019924584b6&title=Motie%20van%20de%20leden%20Kr%C3%B6ger%20en%20Smeulders%20over%20verduurzaming%20als%20kerntaak%20voor%20woningbouwcorporaties%20in%20de%20wet%20opnemen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2fb66f18-f97a-4f13-a837-4019924584b6&title=Motie%20van%20de%20leden%20Kr%C3%B6ger%20en%20Smeulders%20over%20verduurzaming%20als%20kerntaak%20voor%20woningbouwcorporaties%20in%20de%20wet%20opnemen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eadadc1c-7c56-49f0-a3c6-0bfbf953c4e0&title=Motie%20van%20het%20lid%20Dik-Faber%20over%20in%20kaart%20brengen%20wat%20nodig%20is%20om%20meer%20goedkope%20sociale%20huurwoningen%20te%20bouwen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eadadc1c-7c56-49f0-a3c6-0bfbf953c4e0&title=Motie%20van%20het%20lid%20Dik-Faber%20over%20in%20kaart%20brengen%20wat%20nodig%20is%20om%20meer%20goedkope%20sociale%20huurwoningen%20te%20bouwen.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05701
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04184
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05384
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Datum Onderwerp Soort 

overleg 

22-1-2020 PBL - Conceptadviezen CO2-reducerende opties TB 

22-1-2020 Evaluaties eigenwoningregeling IN 

23-1-2020 Planbureau voor de Leefomgeving over het rapport 'Zorg voor 

landschap, naar een landschaps- inclusief omgevingsbeleid' 

TB 

23-01-2020 Toerisme AO 

23-01-2020 Misdaadgeld: ‘Capaciteit, expertise, samenwerking en informatie-

uitwisseling’ 

RTG 

28-1-2020 Debat Invoeringswet Omgevingswet EK 

28-1-2020 PBL over de policy brief 'Stikstof in perspectief' TB 

29-1-2020 GGZ AO 

29-1-2020 (On)betaalbaar wonen voor middeninkomens RTG 

29-1-2020 Terrorisme AO 

30-1-2020 Digitalisering  AO 

30-01-2020 Huis voor Klokkenluiders AO 

3-2-20202 Rondetafelgesprek Ouderdomsregelingen RTG 

5-2-2020 Verkeersveiligheid AO 

5-2-2020 Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt AO 

5-2-2020 Inburgering en integratie  AO 

5-2-2020 Doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto's RTG 

6-2-2020 Landbouw, klimaat en voedsel  AO 

11-2-2020 Debat aanvullingswet geluid EK 

11-2-2020 Debat aanvullingswet bodem Omgevingswet EK 

12-2-2020 Klimaat en energie  AO 

12-2-2020 Verpleeghuiszorg AO 

12-2-2020 Klimaatakkoord gebouwde omgeving AO 

13-2-2020 Vreemdelingen- en asielbeleid AO 

13-2-2020 Discriminatie  AO 

13-2-2020 Spoor AO 

19-2-2020 PFAS AO 

19-2-2020 Zorgfraude AO 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04741
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05711
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05103
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05103
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05219
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05489
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05489
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05596
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=2019A00200
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02654
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05414
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05589
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=2019A05519
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05166
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=2019A05670
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05220
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01848
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04431
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05595
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05438
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Datum Onderwerp Soort 

overleg 

19-2-2020 NOVI AO 

19-2-2020 Brandweer AO 

20-2-2020 Politie  AO 

20-02-2020 Gezond en veilig werken AO 

20-2-2020 Leefomgeving  AO 

20-2-2020 Evaluatie van de Participatiewet RTG 

4-3-2020 Sociale Staat van Nederland 2019 AO 

4-3-2020 Wijkverpleging  AO 

5-3-2020 Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke 

regelingen 

AO 

9-3-2020 Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk 

erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232) 

NO 

11-3-2020 Grensoverschrijdende samenwerking AO 

12-3-2020 Uitvoering sociale zekerheid AO 

16-3-2020 Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit 

de huursector” (35178) 

NO 

25-3-2020 Kiesrecht AO 

25-03-2020 Openbaar vervoer en taxi AO 

26-03-2020 PGB AO 

16-4-2020 Circulaire economie AO 

19-5-2020 Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid  AO 

 

 
Lange termijn plenaire vergadering 

 

21-23 januari (week 4) 

- VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 19/12) 

- Wet wijziging woonplaatsbeginsel (35 219) 

- VAO Energiebesparing/energieprestatie gebouwen 

 

28, 29 en 30 januari (week 5) 

- VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12) 

- VAO Omgevingswet (AO d.d. 15/01) 

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

generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) 

 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A00049
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05391
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05611
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05606
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03959
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05426
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05403
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05139
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05007
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05007
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04358
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04358
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03551
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04799
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04355
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04355
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04498
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04909
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02334
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04766
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05422
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4, 5 en 6 februari (week 6) 

---- 

 

11, 12 en 13 februari (week 7) 

---  

 

18, 19 en 20 februari (week 8) 

--- 

 

21 februari t/m 2 maart (week 9) 

Krokusreces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

Den Haag: Eric de Rijk en Richard van Vliet 

Brussel: Team Europa 


