31ste vergadering

Dinsdag 5 juni 2007
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 75 leden, te weten:

aan het einde van de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich
met de voorstellen heeft verenigd.

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Broekers-Knol,
Van den Broek-Laman Trip, Coppoolse, Van DalenSchiphorst, Dees, Doek, Doesburg, Dölle, Van Driel,
Dupuis, Eigeman, Engels, Essers, Franken, Van Gennip,
G.J. de Graaf, J. de Graaf, Hamel, Hessing, Van
Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk, Jurgens,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Kox,
Van der Lans, Van Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt, Middel, Minderman, Nap-Borger,
Noten, Van den Oosten, Pastoor, Platvoet, Pruiksma,
Putters, Rabbinge, Rosenthal, Ruers, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker,
Sylvester, Tan, Terpstra, Van Thijn, Thissen, TimmermanBuck, Vedder-Wubben, De Vries, Wagemakers, Walsma,
Werner, Westerveld, Witteman, Witteveen en De Wolff,

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

en de heer Balkenende, minister-president, minister van
Algemene Zaken.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg
(periodieke registratie) (30463);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet
1993 en het Wetboek van Strafvordering in
verband met de taken en bevoegdheden van de
Koninklijke marechaussee en de bijstand aan de
Koninklijke marechaussee (30557).

©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen drie beschikkingen van de Voorzitters van de
Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:
- een van 8 mei 2007, houdende aanwijzing van Eerste en
Tweede Kamerleden tot leden van de interparlementaire
commissie van de Nederlandse Taalunie;
- een van 22 mei 2007, houdende aanwijzing van Eerste
en Tweede Kamerleden tot leden en plaatsvervangende
leden van de raadgevende interparlementaire Beneluxraad;
- een van 31 mei 2007, houdende aanwijzing van
mevrouw I. Dezentjé-Hamming tot lid van de interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.
Deze beschikkingen liggen op de Griffie ter inzage. Ik
stel voor, deze beschikkingen voor kennisgeving aan te
nemen.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat voorgenomen beslissingen omtrent enkele ter instemming
aangeboden JBZ-besluiten tijdens deze vergadering in de
zaal liggen, conform het voorstel van de bijzondere
commissie voor de JBZ-raad. De details omtrent deze
besluiten en de adviezen van de bijzondere commissie
voor de JBZ-raad worden als bijlage bij deze Handelingen opgenomen. Als aan het einde van de vergadering
geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de
Kamer heeft besloten conform dit advies.
(Deze bijlage is opgenomen aan het eind van deze
editie.)1

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake
grondexploitatie (30218),
- weten:
- de motie-Van der Lans c.s. inzake onderzoek naar
grondposities (30218, I).

Daartoe wordt besloten.

(Zie vergadering van 22 mei 2007.)

De voorzitter: De overige ingekomen stukken staan op
een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als

De voorzitter: Anders dan op de agenda van de Kamer
staat vermeld, komt de stemming over stuk 30218, I, de
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