
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 65 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Van den Berg, Biermans, Van
Bijsterveld, de Boer, Böhler, Broekers-Knol, Doek, Dölle,
Van Driel, Dupuis, Duthler, Eigeman, Elzinga, Engels,
Essers, Franken, Goyert, De Graaf, Haubrich-Gooskens,
Hendrikx, Hillen, Ten Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn,
Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Klein Breteler,
Kneppers-Heijnert, Koffeman, Kuiper, Lagerwerf-
Vergunst, Laurier, Leijnse, Leunissen, Linthorst, Mein-
dertsma, Meurs, Noten, Peters, Putters, Rehwinkel,
Reuten, Rosenthal, Russell, Schaap, Schouw, Schuurman,
Slager, Slagter-Roukema, Smaling, Strik, Swenker, Tan,
Terpstra, Thissen, Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, De
Vries, De Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld en
Willems.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Sylvester, wegens familieomstandigheden;

Bemelmans-Videc, Van der Linden en Kox, wegens
verblijf buitenslands in verband met verplichtingen voor
de Raad van Europa;

Quik-Schuijt, wegens verblijf buitenslands;

Janse de Jonge, Vliegenthart en Meulenbelt, wegens
bezigheden elders;

Yildirim, wegens politieke redenen.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-
len gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

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

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Mededin-

gingswet als gevolg van de evaluatie van die wet
(30071);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeente-
wet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet
milieubeheer in verband met de introductie van
zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend
hemelwater en het grondwater, alsmede verduide-
lijking van de zorgplicht voor het afvalwater, en
aanpassing van het bijbehorende bekostigings-
instrument (verankering en bekostiging van
gemeentelijke watertaken) (30578).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de verkiezing van de eerste onder-
voorzitter der Kamer.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Rosenthal,
fractievoorzitter van de VVD.

De heer Rosenthal (VVD): Mevrouw de voorzitter. Met
veel genoegen stel ik kandidaat voor het eerste
ondervoorzitterschap van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, professor doctor H.M. Dupuis. Ik hoop dat de
commissie van stemopnemers bereid zal zijn om ook de
naam Heleen Dupuis op de stembriefjes te accepteren.

Mevrouw Slagter-Roukema (SP): Voorzitter. De sfeer en
de gang van zaken in dit huis worden voor een groot
deel bepaald door tradities die soms goed verdedigbaar
zijn en soms ook niet. Een enkele keer zijn ze potsierlijk
of aandoenlijk. Ik denk hierbij aan het sigarenkastje bij de
ingang van de zaal waarin de resten van een sigaar van
de heer Wiegel zijn te ontwaren. Maar misschien is dit
kastje ook wel zinnig, omdat het een impliciet monument
van de vooruitgang is. De tijd van gezapig rokende heren
is voorbij, het aantal vrouwen is omhoog gegaan en ik
geloof dat het aantal rokers is gedaald. Ik juich dat in
ieder geval toe.

Een andere traditie is dat het voltallige kabinet
aanwezig moet zijn bij de algemene beschouwingen,
zelfs als de ministers met de knietjes tegen elkaar aan
moeten zitten en de staatssecretarissen in de vensterban-
ken plaats moeten nemen.
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