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Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voor-
stel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet
maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van
het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoude-
lijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te
laten plaatsvinden (31375).

(Zie vergadering van 6 maart 2012).

De voorzitter:
Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen
vooraf.

De heer Putters (PvdA):
Voorzitter. De fracties van de PvdA en GroenLinks stem-
men om de volgende redenen tegen dit wetsvoorstel,
dat specifieke uitkeringen in de Wmo instelt. In de eer-
ste plaats gaat het oormerken van geld in tegen de be-
sturingsfilosofie van de Wmo om gemeenten meer be-
leidsvrijheid en vertrouwen te geven om werk, zorg, pre-
ventie en participatie op maat voor en met burgers af te
stemmen. Dat leidt in de tweede plaats naar ons idee tot
nieuwe verkokering en een risico van verantwoordings-
bureaucratie zonder dat het overigens garandeert dat het
geld bij de meest kwetsbare mensen terechtkomt. In de
derde plaats maken wij ons er meer zorgen over dat er de
komende jaren te weinig geld voor de Wmo beschikbaar
blijft dan dat gemeenten het beschikbare geld er niet aan
zullen besteden. Wij geven hun graag het vertrouwen dat
ze dat goed zullen doen.

Mevrouw Frijters-Klijnen (PVV):
Voorzitter. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat het zorgbud-
get wordt geoormerkt zodat gemeenten zorggeld niet mo-
gen uitgeven aan andere zaken, zoals stoeptegels, lan-
taarnpalen of de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. De PVV-
fractie is het hier van harte mee eens. In tijden van bezui-
nigingen en extra taken die op de gemeenten afkomen is
de verleiding groot om creatief om te gaan met zorggel-
den. Met dit wetsvoorstel komt er zekerheid dat het zorg-
geld terechtkomt waar het thuishoort. Daar kan onze frac-
tie mee instemmen.

De heer Flierman (CDA):
Voorzitter. Nogmaals leg ik mede namens de fracties van
de ChristenUnie en de SGP een stemverklaring af. Wij zul-
len tegen dit wetsvoorstel stemmen. Ik zou de argumen-
ten kunnen opsommen, maar kan kortheidshalve verwij-
zen naar wat de heer Putters hierover heeft gezegd. Wij
sluiten ons daar graag bij aan.

In stemming komt het voorstel van wet.

De voorzitter:
Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van
de PVV, de SP, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor dit voor-
stel van wet hebben gestemd, en de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP,
het CDA, D66 en GroenLinks ertegen, zodat het is verwor-
pen.


