
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de
SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met
een herziening van het stelsel van gastouder-
opvang (31874), en over:
- de motie-Linthorst c.s. over een koppeling tussen het
aantal uren verrichte betaalde arbeid en de aanspraak op
een toeslag voor kinderopvang (31874, letter H);
- de motie-Linthorst c.s. over een beperking van de
terugbetalingsverplichting (31874, letter I).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de SP, GroenLinks, D66 en de
PvdD tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van
de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Linthorst c.s. (31874, letter
H).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Linthorst c.s. (31874, letter I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

Ik wens iedereen een fantastisch zomerreces toe!

Sluiting 21.26 uur

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende (wets)voor-
stellen te doen plaatsvinden op:
6/7 juli 2009 (hamerstukken)

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);

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);

Herindeling van de gemeenten Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray (31815);

Samenvoeging van de gemeenten Reiderland,
Scheemda en Winschoten (31816);

Samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel,
Maasbree en Meijel (31817);

Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en
Venlo en een deel van het grondgebied van de gemeente
Bergen Lb (31818);

Samenvoeging van de gemeenten Moordrecht,
Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle
(31819);

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);

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van
Verordening (EG) nr. 1794/2006 tot vaststelling van een
gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaart-
navigatiediensten (PbEU L 341) (31856);

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot
incorporatie van de Regeling Mexicaanse griep (31978);
6/7 juli 2009

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het
Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in
verband met het verbeteren en versterken van de
vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeel-
den en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten,
veroordeelden en getuigen) (31436);

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met
een herziening van het stelsel van gastouderopvang
(31874);

Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in
verband met arresten van de Hoge Raad inzake
pensioen- en lijfrenteaanspraken (31990);
6/7 juli 2009 (3de termijn)

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de
zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatre-
gelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te
laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers
zorgverzekering) (31736);
22 september 2009

Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en
Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuurs-
recht met een regeling voor herstel van gebreken in een
besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet
bestuurlijke lus Awb) (31352);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen door de vaste commissies voor
Justitie
te doen plaatsvinden op 7 juli 2009:

Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht,
Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante
wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internatio-
nale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische
gebreken en leemten (31391);

Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau
totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa
inzake bestrijding van mensenhandel (Trb. 2006, 99)
(31429, R1855);
Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid
te doen plaatsvinden op 22 september 2009:

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en
de Wet op de ondernemingsraden in verband met de
medezeggenschap van personeel en deelnemers in de
educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap
educatie en beroepsonderwijs) (31266);
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