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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 

 
 datum 5 juli 2019 

 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35210 XVI 
 
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en 
de PVV 
Tegen: FVD 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel 5 jeugd 
4 (Hijink en Alkaya) over geld voor jeugdhulp 
De financiële middelen die het kabinet uittrekt voor jeugdzorg zijn niet geoormerkt. 
Gemeenten zijn daardoor vrij om deze middelen voor andere zaken dan jeugdzorg in te 
zetten. Hoewel de indieners begrip hebben voor de financiële uitdaging waar gemeenten 
voor staan, achten zij het van belang dat middelen voor jeugdzorg daadwerkelijk voor 
jeugdzorg worden gebruikt, zodat jongeren de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. 
Indieners willen deze gelden oormerken, door deze met een tweetal amendementen over 
te hevelen van de begroting van het gemeentefonds naar de begroting van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Middels dit amendement worden de middelen voor jeugdzorg in 2019 met € 400 miljoen 
verhoogd. Het daartoe ingediende amendement op de begroting van het gemeentefonds 
(Kamerstukken II, 2018/19, 35 210 B) zorgt dat de middelen worden afgeboekt van de 
begroting van het gemeentefonds. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD 


