
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 63 leden, te
weten:

Van de Beeten, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water,
Biermans, Broekers-Knol, Van den
Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Doek, Doesburg, Dölle,
Van Driel, Dupuis, Eigeman, Essers,
Van Gennip, De Graaf, Hamel,
Hessing, Van Heukelum, Hoekzema,
Ten Hoeve, Holdijk, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oye,
Ketting, Koekkoek, Kohnstamm, Van
der Lans, Van Leeuwen, Lemstra,
Linthorst, Luijten, Maas-de Brouwer,
Meindertsma, Middel, Van Middel-
koop, Nap-Borger, Noten, Van den
Oosten, Pastoor, Putters, Van Raak,
Rabbinge, De Rijk, Rosenthal,
Russell, Schouw, Schuyer, Slagter-
Roukema, Soutendijk-van Appel-
doorn, Swenker, Sylvester, Tan,
Terpstra, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Westerveld,
Witteman, Witteveen, Woldring en
De Wolff,

en de heer Donner, minister van
Justitie, mevrouw Van der Hoeven,
minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de heer Brinkhorst,
minister van Economische Zaken en
mevrouw Nijs, staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Leijnse, wegens bezigheden elders;

Bemelmans-Videc, Van Thijn, Kox,
Platvoet, Van der Linden, Dees en

Meulenbelt, wegens verblijf
buitenslands.

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
voorstellen 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 beëdiging van
een plaatsvervangend griffier der
Kamer.

De voorzitter: Mevrouw K. van
Dooren is in het gebouw der Kamer
aanwezig teneinde de voorgeschre-
ven eden af te leggen.

Ik verzoek de griffier, haar binnen
te leiden.

Nadat mevrouw Van Dooren door de
griffier is binnengeleid, legt zij in
handen van de voorzitter de
voorgeschreven eden af.

De voorzitter: Ik wens u van ganser
harte geluk met uw benoeming en
de aanvaarding van uw functie.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de stemming over
de motie-Pastoor c.s. inzake de
verbetering van de dienstverle-
ning aan huurders in gemeenten
(28777, F).

(Zie vergadering van 20 januari
2004).

De voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Pastoor, die mij daarom
heeft verzocht.
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De heer Pastoor (CDA): Voorzitter.
Nadat deze motie vorige week in de
tweede termijn was ingediend, heeft
de minister in haar tweede termijn
alsnog toezeggingen gedaan. Met die
toezeggingen komt zij tegemoet aan
de wens die is neergelegd in de
motie. Om die reden trekken de
ondertekenaars hun motie in.

De voorzitter: Aangezien de motie
is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van stemming meer uit.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de begrotings-
staat van Nationale Schuld (IXA)
voor het jaar 2003 (wijziging
samenhangende met de Najaars-
nota) (29319);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar
2003 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota) (29320);

- Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van
Defensie (X) voor het jaar 2003
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (29321);
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