
De artikelen I t/m IV en de beweegre-
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Politiewet 1993
en de Wet politieregisters in
verband met de overdracht van
het beheer van het Korps
landelijke politiediensten aan de
Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (26461), en
over:
- de motie-Scheltema-de Nie over
taken en positie van de Raad voor
het KLPD (26461, nr. 11).

(Zie vergadering van 11 november
1999.)

De voorzitter: De heer Rietkerk trekt
zijn amendement (stuk nr. 8) in.

De artikelen I t/m VIII en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Op verzoek van mevrouw
Scheltema-de Nie stel ik voor, haar
motie over taken en positie van de
Raad voor het KLPD (26461, nr. 11)
van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Verandering in de Grondwet van
de bepalingen inzake de
verdediging (26243, R1622).

(Zie vergadering van 11 november
1999.)

De artikelen I t/m III en de beweegre-
den worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het

wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat het wetsvoorstel is
aangenomen met de daarvoor
vereiste gekwalificeerde meerder-
heid.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens de
behandeling van het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 2000
(26800-XVI), te weten:
- de motie-Van Vliet c.s. over de
positie van alfahulpen (26800-XVI, nr.
39).

(Zie vergadering van 28 oktober
1999.)

De voorzitter: De motie-Van Vliet
c.s. (26800-XVI, nr. 39) is in die zin
gewijzigd, dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecreta-
ris niet tegemoetkomt aan de wens
van de Tweede Kamer zoals
uitgesproken in de motie-
Bussemaker c.s. d.d. 29 april 1999
betreffende het toezenden van een
notitie over de rechtspositie van
alfahulpen;

overwegende, dat alfahulpen een
groot gedeelte van de huishoudelijke
hulpverlening in de thuiszorg voor
hun rekening nemen en het
onwenselijk zou zijn als zij om fiscale
redenen deze werkzaamheden
zouden opgeven;

van oordeel, dat het daarom
noodzakelijk is om duidelijkheid te
verkrijgen over de rechtspositie van
alfahulpen;

verzoekt de regering vóór 1
december 1999 te komen met een
notitie over de rechtspositie van
alfahulpen, in het bijzonder ten
aanzien van de onderlinge samen-
hang tussen sociale zekerheid,
pensioenopbouw en de fiscale
positie, alsmede voorstellen te doen
over een structurele verbetering van

hun rechtspositie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld
door de leden Van Vliet, Oudkerk,
Weekers, Dankers, Rouvoet, Kant,
Hermann en Van der Vlies.

Zij krijgt nr. 52 (26800-XVI).

In stemming komt de gewijzigde
motie-Van Vliet c.s. (26800-XVI, nr.
52).

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

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium

inzake het ontslag van de
directeur constitutioneel proces
(26879).

De voorzitter: Ik stel voor, overeen-
komstig het voorstel van het
Presidium te besluiten en mevrouw
M.G.W. Robbers-van der Borg met
ingang van 1 januari 2000 eervol
ontslag te verlenen, met dank voor
de door haar in haar functie bewezen
diensten.

Daartoe wordt besloten.

(Applaus)

Aan de orde zijn de stemmingen
over vier moties, ingediend tijdens
het debat over de brief over
gasboringen in de Waddenzee
(26431, nr. 4), te weten:
- de motie-Witteveen-Hevinga,
houdende het verzoek geen nieuwe
mijnbouwactiviteiten in het
Waddengebied toe te staan (26431,
nr. 5);
- de motie-Witteveen-Hevinga over
gaswinning in de Noordzee (26431,
nr. 6);
- de motie-Van Wijmen, houdende
het verzoek af te zien van
vergunningverlening (26431, nr. 7);
- de motie-Augusteijn-Esser,
houdende het verzoek reeds nu te
besluiten dat geen verdere boringen
zullen plaatsvinden (26431, nr. 8).

(Zie vergadering van 11 november
1999.)

De voorzitter: Mij is gevraagd om
heropening van de beraadslaging.

Voorzitter
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