
u dan ook om in de brief nadrukkelijk in te gaan op de
wijze waarop dat vorm kan krijgen en ook op ons
verzoek om over te gaan tot certificering, op de voor- en
nadelen daarvan en op de argumentatie van de regering
om dat al dan niet te doen, zodat wij ons daarop kunnen
beraden en de motie vervolgens al dan niet in stemming
kunnen brengen.

De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Strik stel ik
voor, de motie-Strik c.s. (31514, 31707, letter E) van de
agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

©

De heer Elzinga (SP): Voorzitter. De minister heeft de
SP-fractie een oplossing geboden voor het dilemma of
de paradox tussen het voorstel STAP en het voorstel
Horizonbepaling. Nu wij eerst over het voorstel STAP
kunnen stemmen, kunnen wij deze verbeteringen met
een gerust hart steunen en tegelijkertijd of beter direct
daarna het voorstel Horizonbepaling met een even gerust
hart verwerpen, hopelijk als Kamer en onder luid applaus
van de minister.

De voorzitter: Ik stel voor, over alle wetsvoorstellen die
voorliggen te stemmen bij zitten en opstaan.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Regels met betrekking tot participatieplaatsen en
loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeids-
participatie) (31577).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD en D66 tegen dit wetvoorstel
hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor,
zodat het is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Een
horizonbepaling met betrekking tot participatie-
plaatsen (Wet horizonbepaling participatieplaatsen)
(31548).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP en GroenLinks tegen dit wet-
voorstel hebben gestemd en die van de overige fracties
ervoor, zodat het is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in
verband met het opnemen van nadere bepalingen
met betrekking tot de plicht tot arbeidsin-
schakeling van een alleenstaande ouder met een
kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft
bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie
alleenstaande ouders) (31519).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, GroenLinks, D66 en de PvdD
tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor
inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor
volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)
(31567).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de SP tegen dit wetvoorstel hebben
gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het
is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband
met decentralisering van de langdurigheidstoeslag
en op bevordering van maatschappelijke participa-
tie gerichte ondersteuning van huishoudens met
schoolgaande kinderen (31441).

(Zie vergadering van heden.)

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

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Intrekking van de Invoeringswet Wet werk en
bijstand (31559).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD tegen dit
wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.
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