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Stemmingen moties Onderdeel Sport
en bewegen van de begroting VWS
2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het debat over het begrotingsonderdeel Sport en
bewegen van de begroting van het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport,

te weten:

- de motie-Van Aalst/De Graaf over een monumentale
status voor kasseistroken (35000-XVI, nr. 93);

- de motie-Rudmer Heerema c.s. over versterking en pro-
fessionalisering van alle 25.000 sportverenigingen (35000-
XVI, nr. 94);

- de motie-Rudmer Heerema c.s. over het organiseren van
olympische kwalificatietoernooien (35000-XVI, nr. 95);

- de motie-Westerveld over de vergoedingen en faciliteiten
voor het vrouwenvoetbal (35000-XVI, nr. 96);

- de motie-Bruins Slot c.s. over experimenteerruimte in
voorbeeldregio's (35000-XVI, nr. 97);

- de motie-Bruins Slot c.s. over de inzet van de middelen
voor breedtesport (35000-XVI, nr. 98);

- de motie-Bruins Slot/Diertens over de tuchtrechtelijke
vervolging van bij doping betrokken artsen (35000-XVI, nr.
99);

- de motie-Van Nispen over een plan van aanpak zwemvei-
ligheid (35000-XVI, nr. 100);

- de motie-Diertens/Westerveld over beleid rondom
zwangerschap en topsport (35000-XVI, nr. 101);

- de motie-Diertens/Rudmer Heerema over de sportsector
meenemen in het aanvalsplan krapte (35000-XVI, nr. 102);

- de motie-Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal
voor vrouwen (35000-XVI, nr. 103);

- de motie-Van Brenk/Geleijnse over het voldoen aan de
beweegrichtlijnen door ouderen (35000-XVI, nr. 104).

(Zie wetgevingsoverleg van 19 november 2018.)

De voorzitter:
De motie-Bruins Slot/Diertens (35000-XVI, nr. 99) is in die
zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij dopingbestrijding doorgaans de
sporter wel aangepakt wordt, maar het systeem rond de
sporter niet of onvoldoende, en dat hierdoor het systeem
van dopinghandel, -toediening en -gebruik in stand blijft,
waardoor jonge, beginnende sporters slachtoffer hiervan
dreigen te worden;

constaterende dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg
wel vijf tot tien casussen per jaar aantreft waarbij sprake is

van dopinggeduide middelen of handel in doping, maar
dat er nog geen enkele tuchtrechtzaak is aangespannen;

verzoekt de regering met de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg in overleg te gaan om bij casussen waarbij sprake is
van dopinggeduide middelen of handel in doping, de
betrokken arts tuchtrechtelijk te vervolgen;

verzoekt de regering tevens om de Kamer voor de zomer
over de uitkomsten van dit overleg te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 108, was nr. 99 (35000-XVI).

De voorzitter:
De motie-Diertens/Westerveld (35000-XVI, nr. 101) is in die
zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel vrouwen niet zeker weten of ze door
kunnen sporten en hoe ze door kunnen sporten als ze in
verwachting raken;

constaterende dat het voor topsportende vrouwen op dit
moment helaas vrij gebruikelijk is om te stoppen met
sporten zodra ze in verwachting raken;

overwegende dat, met goede begeleiding, blijven sporten
tijdens de zwangerschap goed is voor zowel moeder als
kind;

verzoekt de minister met NOC*NSF in gesprek te gaan om
te inventariseren welke sportbonden beleid hebben rondom
zwangerschap en topsport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 109, was nr. 101 (35000-XVI).

De voorzitter:
De motie-Diertens c.s. (35000-XVI, nr. 103) is in die zin
gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dier-
tens, Rudmer Heerema, Bruins Slot, Westerveld en Van
Brenk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 110, was nr. 103 (35000-XVI).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen
stemmen.

28-13-1

27 november 2018

TK 28

Stemmingen moties Onderdeel Sport en

bewegen van de begroting VWS 2019Tweede Kamer



In stemming komt de motie-Van Aalst/De Graaf (35000-XVI,
nr. 93).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema c.s. (35000-
XVI, nr. 94).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD,
het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP
ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema c.s. (35000-
XVI, nr. 95).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA,
de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld (35000-XVI, nr. 96).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot c.s. (35000-XVI, nr.
97).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD,
de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV
ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot c.s. (35000-XVI, nr.
98).

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins Slot/Diertens
(35000-XVI, nr. 108, was nr. 99).

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

In stemming komt de motie-Van Nispen (35000-XVI, nr.
100).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de
PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden
van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Diertens/Westerveld
(35000-XVI, nr. 109, was nr. 101).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD,
het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte-
gen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Diertens/Rudmer Heerema
(35000-XVI, nr. 102).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD,
het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP
ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Diertens c.s. (35000-
XVI, nr. 110, was nr. 103).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA,
de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte-
gen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Geleijnse (35000-
XVI, nr. 104).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD,
de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie
hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV
ertegen, zodat zij is aangenomen.
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