
Aan de orde is de stemming over een aangehouden
motie, ingediend bij het debat in het kader van de
begroting van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (32500-
XVI), te weten:
- de gewijzigde motie-Dijkstra over implementatie van de
tolerantiescan en de overige maatregelen uit het
Masterplan Roze 50+ (32500-XVI, nr. 81).

(Zie vergadering van 11 november 2010.)

De voorzitter: De gewijzigde motie-Dijkstra c.s.
(32500-XVI, nr. 81) is in die zin nader gewijzigd dat zij
thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouderen die zorg nodig hebben zich
soms gedwongen voelen om hun seksuele geaardheid
voor hulpverleners te verbergen;

constaterende dat in veel zorginstellingen niet of
nauwelijks aandacht is voor ″roze″ ouderen;

constaterende dat het Consortium Roze 50+ de Roze
Loper-tolerantiescan heeft ontwikkeld voor LHBT-
vriendelijke instellingen;

constaterende dat de Kamer de regering met de
motie-Van Miltenburg heeft verzocht om de toleranties-
can krachtig te steunen en met de motie-Pechtold/Van
der Ham om ook andere maatregelen ten bate van roze
ouderen uit het Masterplan Roze 50+ te steunen;

verzoekt de regering, deze moties volledig uit te voeren
en dus zowel de implementatie van de tolerantiescan de
komende jaren te ondersteunen als de overige maatrege-
len uit het Masterplan Roze 50+, en de voor dit doel
gereserveerde € 300.000 (totaal voor 2011 en 2012) hier
ook volledig voor in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is ondertekend door de
leden Dijkstra, Voortman, Ouwehand en Hennis-
Plasschaert. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 100 (32500-XVI).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Dijkstra
(32500-XVI, nr. 100).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks,
D66, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor
deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de fractie van de SGP ertegen,
zodat zij is aangenomen.
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