
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 63 leden, te weten:

Van de Beeten, Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van den Broek-Laman
Trip, Van Dalen-Schiphorst, Doek, Doesburg, Dölle, Van
Driel, Dupuis, Eigeman, Engels, Essers, Franken, Van
Gennip, De Graaf, Hamel, Hessing, Van Heukelum,
Hoekzema, Holdijk, Kalsbeek-Schimmelpenninck van der
Oije, Ketting, Klink, Van der Lans, Van Leeuwen, Leijnse,
Lemstra, Linthorst, Maas-de Brouwer, Meulenbelt,
Middel, Van Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van den
Oosten, Pastoor, Pruiksma, Putters, Van Raak, Rabbinge,
Rosenthal, Russell, Schouw, Schuurman, Schuyer,
Slagter-Roukema, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra,
Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Wagema-
kers, Walsma, Werner, Westerveld, Witteveen, Woldring
en De Wolff,

en mevrouw Dekker, minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Bemelmans-Videc, Jurgens en Van Thijn, in verband met
verplichtingen voor de Parlementaire Assemblee van de
Raad van Europa in Straatsburg;

Ten Hoeve, wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-
len gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend
bij het debat over de Nota Ruimte, te weten:
- de motie-Lemstra c.s. inzake een integrale langetermijn-
visie voor de nationale stedelijke netwerken en de
Randstad (29435, D).

(Zie vergadering van 17 januari 2006.)

De voorzitter: Ik heet minister Dekker van harte welkom.

In stemming komt de motie-Lemstra c.s. (29435, D).

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

Sluiting 13.35 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 wetsvoor-
stellen te doen plaatsvinden op:
31 januari 2006

Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke
transacties en de Wet identificatie bij dienstverlening met
het oog op de explicitering van de reikwijdte, versterking
van het toezicht op de naleving alsmede het aanbrengen
van enkele andere wijzigingen (29990);

Regels omtrent meeteenheden en omtrent het in de
handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten
(Metrologiewet) (30208);

Regels met betrekking tot de veiligheid van voor het
wegverkeer toegankelijke tunnels (Wet aanvullende
regels veiligheid wegtunnels) (30209);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der
Koningin (I) voor het jaar 2006 (30300-I);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-
Generaal (IIA) voor het jaar 2006 (30300-IIA);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van
State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombuds-
man, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet
van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van
het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het
jaar 2006 (30300-IIB);

15de vergadering Dinsdag 24 januari 2006

Aanvang 13.30 uur
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