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Stemmingen moties Kabinetsreactie 
WRR-rapport "Kiezen voor houdbare 
zorg. Mensen middelen en maatschap- 
pelijk draagvlak" 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Kabinetsreactie WRR-rapport 
"Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maat- 
schappelijk draagvlak", 

te weten: 

- de motie-Wassenberg c.s. over het vaststellen van een 
datum voor de invoering van de suikerbelasting (36200-XVI, 
nr. 182); 

- de motie-Hijink over bewerkstelligen dat het werken van 
meer uren in de zorg financieel lonend wordt (36200-XVI, 
nr. 183); 

- de motie-Hijink over het in de gehele zorg onmogelijk 
maken van winstuitkering (36200-XVI, nr. 184); 

- de motie-Paulusma/Van Weyenberg over het actualiseren 
van Zorgkeuzes in Kaart en hierin de resultaten van de 
technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven 
meenemen (36200-XVI, nr. 185); 

- de motie-Paulusma over in 2023 een publiekscampagne 
houden waarin de burger wordt meegenomen in hoe de 
zorg wordt vormgegeven en waarom (36200-XVI, nr. 186); 

- de motie-Van den Berg over onderzoeken hoe toezicht 
op joint ventures van medisch specialisten om nieuwe 
situaties als ziekte te bestempelen werkt en hoe dit versterkt 
kan worden (36200-XVI, nr. 187); 

- de motie-Tielen over na de verkenning een start maken 
met een meerjarige leefstijlcoalitie en de Kamer hierover 
in het eerste kwartaal van 2023 informeren (36200-XVI, nr. 
188); 

- de motie-Tielen over expliciet maken hoe secundaire 
preventie een plek heeft in het preventiebeleid en mensen 
helpen zelf een rol te nemen in die vorm van preventie 
(36200-XVI, nr. 189). 

(Zie vergadering van 15 december 2022.) 

In stemming komt de motie-Wassenberg c.s. (36200-XVI, 
nr. 182). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD en Lid Gündoğan 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Hijink (36200-XVI, nr. 183). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, 
de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Hijink (36200-XVI, nr. 184). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, BBB, JA21 en 
de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van 
de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Paulusma/Van Weyenberg 
(36200-XVI, nr. 185). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan, 
D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het 
CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie heb- 
ben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Paulusma (36200-XVI, nr. 186). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van Volt, DENK, 
Fractie Den Haan, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de 
ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van den Berg (36200-XVI, nr. 
187). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en FVD voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van 
Groep Van Haga ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tielen (36200-XVI, nr. 188). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan, 
D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het 
CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie heb- 
ben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Tielen (36200-XVI, nr. 189). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, 
de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
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