
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over het onderdeel overheids-
personeel van de begroting van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
voor het jaar 2011, te weten:
- de motie-Heijnen over doelstellingen voor de instroom
en aanstelling van personeel bij de (semi)overheid
(32500-VII, nr. 14);
- de motie-Heijnen over de maximumnorm voor de
inhuur van externen en het maximumuurtarief die dienen
te gelden voor zelfstandige bestuursorganen (32500-VII,
nr. 15);
- de motie-Heijnen over de vormgeving van de adequate
aansturing en doorzettingsmacht (32500-VII, nr. 16);
- de motie-Van Raak over terugdringen van de inhuur
van externe medewerkers door provincies en gemeenten
(32500-VII, nr. 17);
- de motie-Hachchi over kwaliteitscriteria voor een divers
samengesteld personeelsbestand bij de overheid
(32500-VII, nr. 19).

(Zie wetgevingsoverleg van 15 november 2010.)

De voorzitter: De motie-Heijnen (32500-VII, nr. 14) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat discriminatie van groepen op de
arbeidsmarkt voorkomt en hen belemmert in hun
deelname op de arbeidsmarkt;

overwegende het belang van een overheid die een
afspiegeling vormt van de bevolking;

overwegende dat een gevarieerde samenstelling van
personeel mogelijkheden biedt voor meer creativiteit en
vernieuwing;

overwegende dat alleen een kwaliteitstoets van
personeel niet garandeert dat optimale deelname van
alle groepen op de arbeidsmarkt kan plaatsvinden;

overwegende het belang van de concurrentiepositie op
de arbeidsmarkt van de overheid met het oog op de te
verwachten personeelstekorten;

verzoekt de regering, doelstellingen te formuleren voor
de instroom en aanstelling van personeel bij de
(semi)overheid naar geslacht, etniciteit en arbeidshandi-
cap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden
Heijnen en Hachchi. Naar mij blijkt, wordt de indiening
van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 65 (32500-VII).
De motie-Hachchi (32500-VII, nr. 19) is in die zin

gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord wordt aangege-
ven dat diversiteitsbeleid wordt beëindigd;

constaterende dat de regering belang hecht aan selectie
op basis van kwaliteit;

overwegende dat selectie op basis van kwaliteit vraagt
om een objectieve herkenning en erkenning van talenten;

overwegende dat herkenning en erkenning van diverse
talenten leidt tot een divers samengesteld personeelsbe-
stand;

overwegende dat divers samengestelde teams creatiever
en innovatiever zijn dan eenzijdig samengestelde teams;

verzoekt de regering om vóór 1 maart 2011 met een
voorstel van kwaliteitscriteria te komen waarmee een
divers samengesteld personeelsbestand bij de overheid
gerealiseerd wordt en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden
Hachchi en Heijnen. Naar mij blijkt, wordt de indiening
van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 66 (32500-VII).
Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties

kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen/Hachchi
(32500-VII, nr. 65).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de
SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie
hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heijnen (32500-VII, nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks,
D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor
deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van
de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heijnen (32500-VII, nr. 16).

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

In stemming komt de motie-Van Raak (32500-VII, nr. 17).

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Hachchi/Heijnen
(32500-VII, nr. 66).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks,
D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie
hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
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