Hirsch Ballin
De voorzitter: Ik dank de minister voor zijn reactie in
derde termijn.
Mevrouw Duthler (VVD): Ik zou graag van de minister
vernemen wat hij van de ingediende moties vindt.
Minister Hirsch Ballin: Ik heb geleerd dat het volledig
omhelzen van moties allerlei gevaren met zich brengt.
Op de dicta in de moties van de heer Franken heb ik
gereageerd. Ik heb ook aangegeven hoe ik die moties zal
uitvoeren. Ik zie geen aanleiding voor de motie van
mevrouw Westerveld en ik ontraad de Kamer om de
motie-Engels aan te nemen.
De voorzitter: En wat is het oordeel van de minister
over de motie-Strik?
Minister Hirsch Ballin: Ik ontraad de Kamer eveneens
om die motie aan te nemen.
De beraadslaging wordt gesloten.
©
De voorzitter: Ik constateer dat er stemming gewenst
wordt over dit wetsvoorstel. Ik stel dan ook voor om,
zoals eerder bepaald, aan het eind van de vergadering
van vandaag te stemmen over de moties en het
wetsvoorstel.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Ik schors nu de vergadering een halfuur
voor de lunch. Over vijf minuten begint het College van
Senioren. Ik deel ook mee dat alle commissievergaderingen navenant, dus met dezelfde uitloop als de
plenaire vergadering, verschuiven. Die zijn immers
afgestemd op de woordvoerderschappen tijdens de
plenaire vergadering.
De vergadering wordt van 13.10 uur tot 13.50 uur
geschorst.
De voorzitter: Aangezien voor het voornemen tot
verlenging van verdragen, het voornemen tot opzegging
van verdragen, het sluiten van verlengingsverdragen, de
verschillende verdragen, overeenkomsten en protocollen
die ter stilzwijgende goedkeuring zijn voorgelegd, de
verschillende besluiten, wijziging van besluiten en
protocollen, en de algemene maatregelen van bestuur
die zijn voorgehangen, de termijn is verstreken, stel ik
vast dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke
goedkeuring van deze voornemens geen behoefte
bestaat.
Deze voornemens zijn gedrukt onder de nummers
24493 (R1557), letter T; 24493 (R1557), letter U; 31068,
letter C; 31562, letter D; 31861, letter A; 31921, letter A;
31923, letter A; 31932, letter A; 31937 (R1880), letter A;
31942, letter A; 31943, letter A; 31946, letter A; 31947,
letter A; 31960, letter A; 31969 (R1881), letter A; 31970
(R1882), letter A; 31971, letter A; 31972, letter A.
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Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs,
de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het
voortgezet onderwijs in verband met onder meer
het vereenvoudigen van de procedure voor
verzuimmelding (31829);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke
gezondheid tot incorporatie van de Regeling
Mexicaanse griep (31978);
- het wetsvoorstel Wijziging van de in de Wet op
het financieel toezicht en enige andere wetten
opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een
bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel
financiële wetgeving) (31458);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de structurele
regeling van de overgang van werknemers bij de
overgang van een concessie voor openbaar
vervoer alsmede van de Spoorwegwet in verband
met de begrenzing van stamlijnen (31569);
- het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum
en Venray (31815);
- het wetsvoorstel Samenvoeging van de
gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten
(31816);
- het wetsvoorstel Samenvoeging van de
gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel
(31817);
- het wetsvoorstel Samenvoeging van de
gemeenten Arcen en Velden en Venlo (31818);
- het wetsvoorstel Samenvoeging van de
gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den
IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle (31819);
- het wetsvoorstel Goedkeuring van de op
16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen
Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten,
enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds,
met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163)
(31826);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EG) nr.
1794/2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (PbEU L 341) (31856).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de
SP wordt conform artikel 12 van het Reglement van Orde
aantekening verleend dat zij geacht willen worden, zich
niet met de wetsvoorstellen 31815, 31817 en 31818 te
hebben kunnen verenigen.
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