
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Ziektewet en
enkele andere wetten in verband
met het uitsluiten van het recht
op een socialeverzekerings-
uitkering bij vrijheidsontneming
en het openstellen van sociale-
zekerheidsregelingen in die
gevallen waarin de tenuitvoer-
legging van een vrijheidsstraf of
vrijheidsbenemende maatregel
buiten een justitiële inrichting
plaatsvindt (Wet sociale-
zekerheidsrechten gedetineer-
den) (26063).

(Zie vergadering van 22 april 1999.)

De voorzitter: In de vergadering van
8 april 1999 is het amendement-
Wilders c.s. (stuk nr. 8) door de
regering overgenomen.

Ik geef gelegenheid tot het
afleggen van een stemverklaring
vooraf.

©

De heer Van Dijke (RPF): Mevrouw
de voorzitter! Ik wil mede namens
het GPV een stemverklaring afleggen
in verband met het onderhavige
wetsvoorstel. In ons land kunnen
uitkeringsgerechtigde gedetineerden
tijdens hun gevangenschap soms
een vermogen opbouwen. Dat is het
geval daar waar de kosten voor
onderdak en levensonderhoud door
de staat worden betaald, terwijl de
uitkering doorloopt. Onze fracties
vinden dat een onrechtvaardige en
daarmee ongewenste situatie. Wij
zouden hieraan zo spoedig mogelijk
een einde willen maken door te
kiezen voor een eigenbijdrage-
regeling. Introductie van een
eigenbijdrageregeling betekent dat
alle gedetineerden naar draagkracht
aan de kosten van onderdak en
levensonderhoud tijdens hun
detentie bijdragen. De regering heeft
gekozen voor een andere route
waarbij dat niet het geval is. Het
wetsvoorstel beoogt uitkeringen
gedurende de detentie stop te zetten.
Onze fracties hebben grote moeite
met de aantasting van rechten, in dit
geval op grond van sociale verzeke-
ringen die hiervan het gevolg is.
Bovendien worden in het wetsvoor-
stel enkele keuzen gemaakt die niet

logisch zijn en nog minder conse-
quent. Ik heb in mijn bijdrage aan
het debat duidelijk aangegeven in
welk opzicht dat het geval is. Voor
ons weegt ook zwaar dat de regering
er niet aan heeft willen meewerken
om gedetineerden die in het
buitenland vastzitten vanwege
politieke of godsdienstige redenen te
ontzien. Al met al redenen genoeg
om tegen dit wetsvoorstel te
stemmen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Van Dijke (stuk nr. 15,
I).

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, D66, het GPV, de
RPF en de SGP voor dit gewijzigde
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer-
ping van dit gewijzigde amendement
de andere op stuk nr. 15 voorko-
mende gewijzigde amendementen
als verworpen kunnen worden
beschouwd.

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het
amendement-De Wit (stuk nr. 9, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer-
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 9 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

Artikel II wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen III t/m VII worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
amendement-De Wit (stuk nr. 10).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Artikel VIII wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen IX t/m XIII worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Van Dijke (stuk nr. 12, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, het GPV en de
RPF voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer-
ping van dit amendement het andere
op stuk nr. 12 voorkomende
amendement als verworpen kan
worden beschouwd.

Artikel XIV wordt zonder stemming
aangenomen.

De artikelen XV t/m XVIII en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, de VVD, het CDA en
de SGP voor het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over drie moties, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Socialezekerheidsrechten
gedetineerden, te weten:
- de motie-Harrewijn over een
detentie- en resocialisatiefonds
(26063, nr. 18);
- de motie-De Wit over een volwaar-
dige beloning voor in detentie
verrichte werkzaamheden (26063, nr.
20);
- de motie-Smits over het informeren
van de gemeenten over het recht op
bijstandsuitkering voor kinderen van
gedetineerden (26063, nr. 22).

(Zie vergadering van 22 april 1999.)

In stemming komt de motie-
Harrewijn (26063, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
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overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit
(26063, nr. 20).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Smits
(26063, nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de
VVD en het GPV voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Gemeentelijke herindeling van
Twente (26353).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla-
ring vooraf.

©

Mevrouw Van der Hoeven (CDA):
Voorzitter! Namens mijn fractie leg ik
een stemverklaring af over een
aantal ingediende amendementen.

De eerste stemverklaring betreft
het amendement op stuk nr. 9, om
Holten buiten het wetsvoorstel te
houden. De fractie van het CDA zal
daar tegen stemmen. Wij hebben
daarover veel vragen gesteld. Er is
veel informatie over gekomen. Onze
eindconclusie is dat Holten ermee
gediend is om nu te worden
ingedeeld bij Rijssen. Dat past ook in
onze knelpuntenbenadering. Voor de
positie van Bathmen zullen wij op
termijn moeten bekijken of de
mogelijkheid bestaat Bathmen
alsnog aan de nieuwe gemeente toe
te voegen of een andere oplossing
voor te stellen. Wij sluiten daarbij de
optie Bathmen-Gorssel niet uit.

De fractie van het CDA stemt ook
tegen het amendement op stuk nr.
14, de grenscorrectie ten gunste van
Almelo. Deze grenscorrectie heeft
geen enkele meerwaarde. Er kan niet
gebouwd worden. Het gebied is niet
ontsloten. Het is niet meer dan een
loos gebaar.

De fractie van het CDA stemt
tegen het amendement op stuk nr. 16
over Oldenzaal. Wij vinden dat het
niet voldoende is onderbouwd, ook
niet door de minister, toen hij het
aanvaardbaar verklaarde. Oldenzaal
zit te krap in het jasje. Dat kan ook
op een andere manier worden
opgelost. Wij hebben een amende-
ment daarover ingediend, maar dat
kan niet in stemming komt omdat
het minder ver gaat dan dit
amendement. Wij willen de zaak op
dit moment wel markeren.

Afhankelijk van de stemming over
onze eigen amendementen zullen wij
voor het amendement op stuk nr. 11,
over de positie van Daarlerveen, en
het amendement op stuk nr. 12
stemmen.

Voorzitter! Ik vraag om een
hoofdelijke stemming over het
amendement op stuk nr. 29.

In stemming komt het amendement-
Van den Berg (stuk nr. 9, I).
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De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF
en de SGP voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer-
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 9 voorkomende amende-
menten als verworpen kunnen
worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-
Van der Hoeven c.s. (stuk nr. 29, I).

De voorzitter: Mevrouw Van der
Hoeven verlangt hoofdelijke
stemming over het amendement.

Tegen stemmen de leden: Swildens-
Rozendaal, Terpstra, Udo, Valk, Ter
Veer, Te Veldhuis, Verbugt, Van Vliet,
Voorhoeve, O.P.G. Vos, Voûte-Droste,
De Vries, Waalkens, Wagenaar, Van
Walsem, Weekers, Weisglas,
Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra,
Van Zuijlen, Albayrak, Apostolou,
Arib, Bakker, Balemans, Barth, Van
Beek, Belinfante, Blaauw, Van
Blerck-Woerdman, Blok, De Boer,
Bolkestein, Bos, Brood, Bussemaker,
De Cloe, Cornielje, Crone, Dijksma,
Dijkstal, Dittrich, Van Dok-van Weele,
Duijkers, Essers, Feenstra, Geluk, Van
Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf,
Hamer, Van Heemst, Herrebrugh,

Hessing, Van der Hoek, Hoekema,
Hofstra, Kalsbeek-Jasperse, Kamp,
Klein Molekamp, Koenders, Kortram,
Kuijper, Lambrechts, Luchtenveld, E.
Meijer, Melkert, Middel, Nicolaı̈,
Niederer, Van Nieuwenhoven,
Noorman-den Uyl, Oplaat, Örgü, Van
Oven, Passtoors, Patijn, Ravestein,
Rehwinkel, Remak, Van ’t Riet,
Rijpstra, Santi, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoenmakers, Smits en
Spoelman.

Vóór stemmen de leden: Van der
Staaij, Van der Steenhoven,
Stellingwerf, Stroeken, Vendrik,
Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn,
Van der Vlies, M.B. Vos, Van Wijmen,
Wijn, De Wit, Van den Akker, Van
Ardenne-van der Hoeven, Atsma,
Balkenende, Van den Berg, Bies-
heuvel, Bijleveld-Schouten, Van
Bommel, Buijs, Van de Camp,
Dankers, Van Dijke, Eurlings, Van
Gent, De Haan, Halsema, Harrewijn,
Hermann, Hillen, Van der Hoeven, De
Hoop Scheffer, Kant, Karimi, Van der
Knaap, Leers, Marijnissen, Van
Middelkoop, Mosterd, Poppe,
Rabbae, Reitsma, Rietkerk, Rosen-
möller, Ross-van Dorp, Rouvoet,
Schreijer-Pierik en Schutte.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
amendement met 90 tegen 50
stemmen is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer-
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 29 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-
Van der Hoeven (stuk nr. 20, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, het CDA en de SGP voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwer-
ping van dit amendement de andere
op stuk nr. 20 voorkomende
amendementen als verworpen
kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-
Van der Hoeven (stuk nr. 21, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, het CDA en de SGP voor dit
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.

Voorzitter
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