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Stemmingen moties Passende bekosti- 
ging integrale geboortezorg 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Passende bekostiging integrale 
geboortezorg, 

te weten: 

- de motie-Piri c.s. over in gesprek gaan om tot een geza- 
menlijk routeplan voor toekomstige bekostiging van de 
geboortezorg te komen (32279, nr. 224); 

- de motie-Agema over het gekozen tweesporenbeleid niet 
laten leiden tot een ongelijk speelveld (32279, nr. 225); 

- de motie-Agema over het gekozen tweesporenbeleid niet 
laten leiden tot een uitsterfbeleid van zelfstandige verlos- 
kundigenpraktijken (32279, nr. 226); 

- de motie-Goudzwaard over het verbeteren van de positie 
van eerstelijnsverloskundigen door versterking van regio- 
nale samenwerking (32279, nr. 227); 

- de motie-Ellemeet over aanvullende afspraken met 
betrokken partijen in de geboortezorg om de samenwerking 
te verbeteren (32279, nr. 228); 

- de motie-Ellemeet c.s. over een handreiking opstellen 
met basisprincipes voor het vormgeven van een Integrale 
Geboortezorg Organisatie (32279, nr. 229); 

- de motie-Van den Berg/Bikker over de gevolgen van de 
invoering van integrale bekostiging goed blijven monitoren 
(32279, nr. 230); 

- de motie-Van Houwelingen over zorgverzekeraars ver- 
plichten om verloskundige zorg buiten een Integrale 
Geboortezorg Organisatie volledig te vergoeden (32279, 
nr. 231). 

(Zie vergadering van 24 mei 2022.) 

De voorzitter: 
De motie-Goudzwaard (32279, nr. 227) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er nog altijd veel scepsis en twijfel blijft 
bij vooral eerstelijnsverloskundigen over de doorontwikke- 
ling van passende bekostiging van de geboortezorg; 

overwegende dat constructieve samenwerking rond inte- 
grale geboortezorg is gebaat bij een wijze van bekostiging 
waarin alle partijen zich kunnen vinden; 

roept het kabinet op de zorgen weg te nemen door erop 
toe te zien dat de toegezegde extra waarborgen rondom 
de bekostiging daadwerkelijk tot stand komen en de Kamer 
hierover voor de begroting te informeren; 

verzoekt het kabinet daarbij uitvoering te geven aan het 
verbeteren van de positie van eerstelijnsverloskundigen 

door hun regionale samenwerking te versterken en daarbij 
de KNOV te betrekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 232, was nr. 227 (32279). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Piri c.s. (32279, nr. 224). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omt- 
zigt, de SGP, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Lid 
Gündoğan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en de 
PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agema (32279, nr. 225). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor 
deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Agema (32279, nr. 226). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor 
deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Goudzwaard (32279, 
nr. 232, was nr. 227). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor 
deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aange- 
nomen. 

In stemming komt de motie-Ellemeet (32279, nr. 228). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor 
deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ellemeet c.s. (32279, nr. 229). 
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De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de fracties van BBB en 
FVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van den Berg/Bikker (32279, 
nr. 230). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor 
deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Houwelingen (32279, nr. 
231). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, de PVV, FVD 
en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en 
de leden van de fracties van BIJ1, Lid Gündoğan, D66, Lid 
Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB 
en JA21 ertegen, zodat zij is verworpen. 
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