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C amendementen
1 I.3 In een nieuwe regeling voor de kinderopvang 

wordt de opvang rechtstreeks betaald door de 
overheid met een beperkte inkomensafhankelijke 
bijdrage voor de ouders. De nieuwe regeling is 
bedoeld voor werkende ouders, maar ook voor 
kinderen die anders met een achterstand aan het 
basisonderwijs beginnen

Dertigersnetwer
k

In een nieuwe regeling voor de kinderopvang 
wordt de opvang rechtstreeks betaald door de 
overheid met een beperkte inkomensafhankelijke 
bijdrage voor de ouders. De nieuwe regeling is 
bedoeld voor werkende ouders, voor chronisch 
zieken, maar ook voor kinderen die anders met 
een achterstand aan het basisonderwijs beginnen. 

C Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

'Chronisch zieken' is te breed. 

Tekstvoorstel:

In een nieuwe regeling voor de kinderopvang 
wordt de opvang rechtstreeks betaald door de 
overheid met een beperkte inkomensafhankelijke 
bijdrage voor de ouders. De nieuwe regeling is 
bedoeld voor werkende ouders, voor chronisch 
zieken die niet of beperkt voor hun kinderen 
kunnen zorgen, maar ook voor kinderen die 
anders met een achterstand aan het 
basisonderwijs beginnen. 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

2 I.4 Thuiswerken bleek in de coronacrisis veel 
voordelen te hebben. Het gaf thuis meer rust in de 
balans tussen het werk en de zorg voor elkaar. In 
het verkeer zorgde het bovendien voor minder files 
en uitstoot. Daarom stimuleren wij thuiswerken 
voor beroepen waarin dat mogelijk is. Afspraken 
over het combineren van kantoor- en thuiswerk en 
flexibele werktijden worden opgenomen in de cao’
s.

Provincie 
Groningen 
(Veendam-
Wildervank)

Thuiswerken bleek in de coronacrisis veel 
voordelen te hebben. Het gaf thuis meer rust in de 
balans tussen het werk en de zorg voor elkaar. In 
het verkeer zorgde het bovendien voor minder files 
en uitstoot. Daarom stimuleren wij thuiswerken 
voor beroepen waarin dat mogelijk is. Afspraken 
over het combineren van kantoor- en thuiswerk en 
flexibele werktijden worden opgenomen in de cao’
s, waarbij ook ARBO voorwaarden in de 
thuissituatie worden opgenomen.

C Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Het amendement bevat twee wijzigingen. De 
eerste wijziging, het gedeelte dat geschrapt wordt, 
kan overgenomen worden. De tweede wijziging is 
teveel op detailniveau en een uitwerking van de 
noodzaak om afspraken te maken over 
thuiswerken. 

Tekstvoorstel:
Thuiswerken bleek in de coronacrisis veel 
voordelen te hebben. Het gaf thuis meer rust in de 
balans tussen het werk en de zorg voor elkaar. In 
het verkeer zorgde het bovendien voor minder files 
en uitstoot. Daarom stimuleren wij thuiswerken 
voor beroepen waarin dat mogelijk is. Afspraken 
over het combineren van kantoor- en thuiswerk en 
flexibele werktijden worden opgenomen in de cao’
s.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

3 1.4 Provincie 
Utrecht 
(Renswoude)

Thuiswerken bleek in de coronacrisis veel 
voordelen te hebben. Het gaf thuis meer rust in de 
balans tussen het werk en de zorg voor elkaar. In 
het verkeer zorgde het bovendien voor minder files 
en uitstoot. Daarom stimuleren wij thuiswerken 
voor beroepen waarin dat mogelijk is. Afspraken 
over het combineren van kantoor- en thuiswerk en 
flexibele werktijden worden opgenomen in de cao’
s. Daarbij mag de soms negatieve invloed van 
thuiswerken op het sociale aspect van werken 
niet uit het oog worden verloren.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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4 I.6 Mantelzorg overkomt je. Dat doe je als een naaste 
je zorg nodig heeft. Wij willen een betere 
ondersteuning voor mantelzorgers om die zorg ook 
te kunnen bieden. Wij vergroten het aanbod van 
respijtzorg en maken de aanvraag eenvoudiger. 
Wij willen in meer CAO’s afspraken over 
mantelzorgverlof en willen ook meer aandacht 
voor scholieren en studenten die naast hun 
opleiding mantelzorg bieden aan een familielid of 
buurtgenoot.

Provincie 
Noord-Holland 
(Drechterland)

Mantelzorg overkomt je. Dat doe je als een naaste 
je zorg nodig heeft. Wij willen een betere 
ondersteuning voor mantelzorgers om die zorg ook 
te kunnen bieden. Wij vergroten het aanbod van 
respijtzorg en maken de aanvraag eenvoudiger. 
Wij willen in meer CAO’s afspraken over 
mantelzorgverlof en willen ook meer aandacht 
voor scholieren en studenten die naast hun 
opleiding mantelzorg bieden aan een familielid of 
buurtgenoot. Ook moet er meer aandacht komen 
voor mantelzorgers die het mogelijk maken dat 
ouderen langer thuis blijven wonen.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

5 I.6 Provincie 
Brabant 
(Boxmeer)

Mantelzorg overkomt je. Dat doe je als een naaste 
je zorg nodig heeft. Wij willen een betere 
ondersteuning voor mantelzorgers om die zorg ook 
te kunnen bieden. Wij vergroten het aanbod van 
respijtzorg en maken de aanvraag eenvoudiger. 
Wij willen in meer CAO’s afspraken over 
mantelzorgverlof en willen ook meer aandacht 
mogelijkheden voor scholieren en studenten die 
naast hun opleiding mantelzorg bieden aan een 
familielid of buurtgenoot.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

9 I.7 Wij komen met een concreet plan om het aantal 
kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te 
halveren. Gezinnen worden geholpen met werk, 
gemeenten krijgen meer ruimte voor maatwerk en 
de regels voor schuldeisers worden aangescherpt. 
Zo komt er een maximum aan de incassokosten 
en wordt de maximale termijn voor 
schuldhulpverlening teruggebracht van drie naar 
anderhalf jaar. 

Provincie 
Groningen 
(Stadskanaal)

Wij komen met een concreet plan om het aantal 
kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te 
halveren. Gezinnen worden geholpen met werk, 
gemeenten krijgen meer ruimte (en de daarbij 
behorende financiele middelen) voor maatwerk 
en de regels voor schuldeisers worden 
aangescherpt. Zo komt er een maximum aan de 
incassokosten en wordt de maximale termijn voor 
schuldhulpverlening teruggebracht van drie naar 
anderhalf jaar. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

18 I.9 Mensen met een beperking zijn burgers die net als 
iedereen mee willen doen in onze samenleving. In 
lijn met het VN-Verdrag voor mensen met een 
handicap kijken we niet naar wat niet kan, maar 
zoeken we altijd naar oplossingen hoe het wel kan. 
Wij willen dat meer kinderen met een beperking 
naar een gewone school gaan en willen meer 
mogelijkheden voor sport en beweging. 

Provincie 
Gelderland 
(Nijmegen)

Mensen met een beperking zijn burgers die net als 
iedereen mee willen doen in onze samenleving. In 
lijn met het VN-Verdrag voor mensen met een 
handicap kijken we niet naar wat niet kan, maar 
zoeken we altijd naar oplossingen hoe het wel kan. 
Wij willen dat meer kKinderen met een beperking 
die naar een gewone school gaan kunnen, 
moeten deze mogelijkheid krijgen. Daarnaast en 
willen we meer mogelijkheden voor sport en 
beweging voor deze groep.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

21 I.11 Als de relatie tussen ouders of partners tot 
problemen leidt of stuk loopt kijken wij altijd als 
eerste naar het belang van de kinderen. Om 
scheidingen te voorkomen bieden we 
laagdrempelige relatiehulp via de centra voor 
Jeugd en Gezin.

Provincie 
Brabant (Goirle)

Als de relatie tussen ouders of partners tot 
problemen leidt of stuk loopt kijken wij altijd als 
eerste naar het belang van de kinderen. Om 
scheidingen te voorkomen bieden we 
laagdrempelige relatiehulp via de centra voor 
Jeugd en Gezin.

C Niet overnemen. 

Er wordt niet gepleit om alle scheidingen te 
voorkomen. Maar als het voorkomen kan worden, 
is dat winst voor gezin. Daarom wordt dit 
opgenomen.

Het amendement is niet overgenomen.

22 I.11 Provincie 
Zeeland (Veere)

Als de relatie tussen ouders of partners tot 
problemen leidt of stuk loopt kijken wij altijd als 
eerste naar het belang van de kinderen. Het is 
belangrijk dat kinderen het recht hebben op het 
onderhouden van een relatie met hun 
respectievelijke ouders en grootouders. Om 
scheidingen te voorkomen bieden we 
laagdrempelige relatiehulp via de centra voor 
Jeugd en Gezin.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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23 NIEUW Provincie 
Brabant (Goirle)

Eenzaamheid blijft een serieus risico voor 
jongeren. We zetten het landelijke Actieplan 
‘Een tegen eenzaamheid’ voort en stimuleren 
lokale initiatieven die samenhangen met de 
zorg voor jongeren en betrokkenheid van 
sport, onderwijs en aanpalende sectoren. 

C Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met het tekstvoorstel.

Het Actieplan 'Een tegen eenzaamheid' wordt al in 
I.25 genoemd en is op eenzaamheid onder 
ouderen gericht. 

Tekstvoorstel: 

Eenzaamheid blijft een serieus risico voor 
jongeren. We stimuleren lokale initiatieven die 
samenhangen met de zorg voor jongeren en 
betrokkenheid van sport, onderwijs en 
aanpalende sectoren.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

24 I.13 Het is belangrijk dat kinderen al vroeg leren 
omgaan met geld. Daarom roepen wij een nieuwe 
zilvervlootrekening in het leven, waarbij kinderen 
op hun 18e verjaardag een premie ontvangen over 
het gespaarde geld. Zo maken we sparen voor 
kinderen toch aantrekkelijk bij de huidige lage 
rentestand.

Provincie 
Groningen 
(Veendam-
Wildervank)

Het is belangrijk dat kinderen al vroeg leren 
omgaan met geld. Daarom roepen wij een nieuwe 
zilvervlootrekening in het leven, waarbij kinderen 
op hun 18e verjaardag een premie ontvangen over 
het gespaarde geld. Zo maken we sparen voor 
kinderen toch aantrekkelijk bij de huidige lage 
rentestand. De maximale jaarlijkse inleg krijgt 
een vrijstelling voor de 
vermogensrendementsbelasting.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

43 I.24 Wij willen meer variatie in het aanbod van 
woonvormen voor ouderen. Hofjes en 
kleinschalige appartementencomplexen zijn een 
aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op 
zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de 
zorg voor een heel huis willen hebben.

Provincie 
Limburg 
(Valkenburg 
aan de Geul)

Wij willen meer variatie in het aanbod van 
woonvormen voor ouderen. Hofjes en 
kleinschalige appartementencomplexen zijn een 
aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op 
zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de 
zorg voor een heel huis willen hebben. Denk 
hierbij ook aan gemengde woonvormen van 
jongeren en ouderen, zodat de jongere 
generatie "burenhulp" kan bieden aan de 
oudere generatie als daar behoefte aan is.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

44 I.24 Provincie 
Noord-Holland 
(Alkmaar)

Wij willen meer variatie in het aanbod van 
woonvormen voor ouderen. Verzorgingshuizen 
nieuwe stijl, hofjes en kleinschalige 
appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk 
alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen 
blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een 
heel huis willen hebben.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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45 I.25 Eenzaamheid blijft een serieus risico voor ouderen 
die om zich heen steeds meer mensen zien 
wegvallen. We zetten het landelijke Actieplan ‘Een 
tegen eenzaamheid’ voort en stimuleren lokale 
initiatieven die samenhangen met de nationale 
diensttijd voor jongeren. 

Provincie 
Groningen 
(Senioren)

Eenzaamheid blijft een serieus risico probleem: 
niet alleen voor ouderen, die om zich heen steeds 
meer mensen zien wegvallen, maar ook voor 
jongeren, die in een sociaal isolement zijn 
geraakt. We zetten het landelijk Actieplan 'Een 
tegen eenzaamheid' voort en stimuleren lokale 
initiatieven die samenhangen met nationale 
diensttijd voor jongeren. Corona laat nog lange 
tijd zijn sporen na. Reden voor het CDA om de 
kroon op een lang en waardevol leven zodanig 
vorm te geven dat er nog langdurig meer dan 
voldoende zorg en aandacht aanwezig is en 
blijft.

C Gewijzigd overnemen.  

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Dit is de ouderenparagraaf, waardoor we hier niet 
over eenzaamheidonder jongeren spreken. 
Eenzaamheid onder jongeren nemen we op met 
het overnemen van am.23  

Tekstvoorstel:  

Eenzaamheid blijf een serieus probleem voor 
ouderen, die om zich heen steeds mee rmensen 
zien wegvallen. We zetten het landelijk Actieplan 
'Een tegen eenzaamheid' voort en stimuleren 
lokale initiatieven die samenhangen met de 
nationale diensttijd voor jongeren. We roepen 
iedereen op om door te gaan met de 
hartverwarmende initiatieven van 'zorg voor 
elkaar' die tijdens de coronacrisis ontstonden.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

46 I.28 Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder 
voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het 
internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel 
van veiligheid. Wij willen dat de politie, banken en 
bedrijven altijd extra aandacht geven aan 
meldingen en aangiftes van ouderen. 

Provincie 
Brabant (Goirle)

Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder 
voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het 
internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel 
van veiligheid. Wij willen dat de politie, banken en 
bedrijven altijd extra aandacht geven aan 
meldingen en aangiftes van ouderen en extra 
aandacht voor veiligheid in verband met 
cybercriminaliteit.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

54 I.30 Veel ouderen lopen nu nog toeslagen mis, omdat 
ze niet weten voor welke regelingen ze in 
aanmerking komen. Wij willen een betere 
voorlichting over de bestaande regelingen in 
begrijpelijk Nederlands. Ook maken we het 
makkelijker dat de eigen kinderen of anderen 
namens de ouderen een aanvraag indienen. 

Provincie 
Limburg 
(Valkenburg 
aan de Geul)

Veel ouderen kwetsbaren lopen nu nog toeslagen 
mis, omdat ze niet weten voor welke regelingen ze 
in aanmerking komen. Wij willen een betere 
voorlichting over de bestaande regelingen in 
begrijpelijk Nederlands. Ook maken we het 
makkelijker dat de eigen kinderen of anderen 
namens de ouderen kwetsbaren een aanvraag 
indienen.

C Gewijzigd overnemen.

Tekstvoorstel:

Veel ouderen en kwetsbaren lopen nu nog 
toeslagen mis, omdat ze niet weten voor welke 
regelingen ze in aanmerking komen. Wij willen een 
betere voorlichting over de bestaande regelingen 
in begrijpelijk Nederlands. Ook maken we het 
makkelijker dat de eigen kinderen of anderen 
namens de ouderen of kwetsbaren een aanvraag 
indienen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

57 II.2 De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het 
belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom 
kiezen wij voor minder marktwerking en meer 
samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af 
van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde 
financiële prikkels en productietargets die alleen 
maar leiden tot onnodige behandelingen. 
Winstuitkeringen in de zorg worden verboden en 
medisch specialisten komen in loondienst.

Provincie 
Overijssel

De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het 
belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom 
kiezen wij voor minder marktwerking en meer 
samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af 
van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde 
financiële prikkels en productietargets die alleen 
maar leiden tot onnodige behandelingen. 
Winstuitkeringen in de zorg worden verboden en 
medisch specialisten komen in loondienst. We 
verbeteren het risicovereveningsmodel zodat 
zorgverzekeraars die alleen gezonde 
verzekerden werven, daar niet langer winst op 
kunnen maken.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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58 II.3 Voor belangrijke geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen willen we niet langer afhankelijk zijn 
van een paar grote farmaceuten en verre landen 
als China en India. Waar nodig halen we de 
productie terug naar Europa en in eigen land 
leggen we een strategische voorraad aan van de 
belangrijkste medicijnen, grondstoffen en 
hulpmiddelen. Ook in Europa maken we afspraken 
over samenwerking op het terrein van productie en 
voorraden van vitale geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen.

Provincie Zuid-
Holland 
(Gouda)

Voor belangrijke geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen willen we niet langer afhankelijk zijn 
van een paar grote farmaceuten en verre landen 
als China en India. Waar nodig halen we de 
productie van grondstoffen en/of 
geneesmiddelen terug naar Europa en in eigen 
land leggen we een strategische voorraad aan van 
de belangrijkste medicijnen, grondstoffen en 
hulpmiddelen. We accepteren dat de kosten van 
de betreffende geneesmiddelen hoger 
uitpakken door de productie van grondstoffen 
en/of geneesmiddelen terug te halen naar 
Europa. Ook in Europa maken we afspraken over 
samenwerking op het terrein van productie en 
voorraden van vitale geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

59 II.4 Wij intensiveren het eigen onderzoek naar nieuwe 
medicijnen en behandelingen. Met een budget van 
drie maal 100 miljoen euro starten wij een groot 
nationaal onderzoek naar de behandeling van drie 
veelvoorkomende volksziekten: kanker, obesitas 
en Alzheimer. Ook willen we een nieuw Europees 
ontwikkelfonds voor medisch onderzoek.

Provincie 
Noord-Holland 
(Amsterdam)

Wij intensiveren het eigen onderzoek naar nieuwe 
medicijnen en verpleegkundige en medische 
behandelingen. Met een budget van drie maal 100 
miljoen euro starten wij een groot nationaal 
onderzoek naar de behandeling van drie 
veelvoorkomende volksziekten: kanker, obesitas 
en Alzheimer. Ook willen we een nieuw Europees 
ontwikkelfonds voor verpleegkundig en medisch 
onderzoek.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

63 II.9 We houden het eigen risico gelijk en zorgen ervoor 
dat je niet bij de eerste, dure behandeling in één 
klap je hele eigen risico kwijt bent. Wij willen een 
strenge aanpak van onnodig dure medicijnen. 
Dure behandelingen die niet beter werken dan 
goedkopere alternatieven verdwijnen uit het 
basispakket.

Provincie 
Noord-Holland 
(Drechterland)

We houden het eigen risico gelijk en zorgen ervoor 
dat je niet bij de eerste, dure behandeling in één 
klap je hele eigen risico kwijt bent. Wij willen een 
strenge aanpak van onnodig dure medicijnen. 
Dure behandelingen die niet beter werken dan 
goedkopere alternatieven verdwijnen uit het 
basispakket. Afbouwmedicatie wordt vergoed 
vanuit het basispakket.

C Niet overnemen. 

Dit is teveel op detail. Daarnaast zegt dit artikel dat 
ingezet wordt op meer bewezen effectieve zorg. 
Afbouwmedicatie valt hier (nog) niet onder.

Het amendement is niet overgenomen.

64 II.10 Wij stimuleren voluit de innovatie in de zorg. 
Nieuwe behandelingen, videoconsults met je arts 
en het gebruik van data en nieuwe technologie 
bieden heel veel nieuwe mogelijkheden om de 
zorg voor patiënten te verbeteren, het werk van 
professionals te ondersteunen en kosten te 
besparen. 

Provincie 
Noord-Holland 
(Amsterdam)

Wij stimuleren voluit de innovatie en digitalisering 
in de zorg. Nieuwe behandelingen, videoconsults 
met je arts en het gebruik van data en nieuwe 
technologie bieden heel veel nieuwe 
mogelijkheden om de zorg voor patiënten te 
verbeteren, het werk van professionals te 
ondersteunen en kosten te besparen. 
De overheid neemt de regierol om een digitale 
en mobiele infrastructuur te creëren die ervoor 
zorgt dat professionals gerichter en sneller de 
juiste zorg aan de patiënt kunnen verlenen.

C Gewijzigd overnemen.

De toevoeging 'en digitalisering' is een 
betekenisvolle toevoeging. Daarnaast heeft de 
commissie een alternatief tekstvoorstel gedaan.

Nieuw tekstvoorstel:

Wij stimuleren voluit de innovatie en digitalisering 
in de zorg. Nieuwe behandelingen, videoconsults 
met je arts en het gebruik van data en nieuwe 
technologie bieden heel veel nieuwe 
mogelijkheden om de zorg voor patiënten te 
verbeteren, het werk van professionals te 
ondersteunen en kosten te besparen. We gaan 
actief voorkomen dat grote digitale (tech)
bedrijven makelaars in persoonlijke medische 
gegevens worden.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.
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65 II.11 Goede ouderenzorg is een kwestie van 
beschaving. We breiden het aantal verpleeghuizen 
uit voor de liefdevolle zorg aan de meest 
kwetsbare ouderen. Daarnaast zorgen we voor 
een gevarieerd aanbod van nieuwe vormen van 
wonen en zorg. Ook in de ouderenzorg kan 
innovatie het zware werk voor de verzorgenden 
verlichten, waardoor er meer tijd en aandacht is 
voor de ouderen en de uitval van personeel wordt 
beperkt. 

Provincie 
Overijssel

Goede ouderenzorg Goede zorg voor ouderen 
en mensen met een beperking is een kwestie 
van beschaving. We breiden het aantal 
verpleeghuizen uit voor de liefdevolle zorg aan de 
meest kwetsbaren. Daarnaast zorgen we voor een 
gevarieerd aanbod van nieuwe vormen van wonen 
en zorg. Ook in de ouderenzorg kan innovatie het 
zware werk voor de verzorgenden verlichten, 
waardoor er meer tijd en aandacht is en de uitval 
van personeel wordt beperkt.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

66 NIEUW Provincie 
Overijssel

In de woningbouwprogramma's moet meer 
ruimte komen voor complexen waar wonen en 
zorg voor ouderen gecombineerd kunnen 
worden. Dit draagt bij aan het voorkomen van 
eenzaamheid en maakt dat zorg beter 
toegankelijk is op het moment dat mensen dat 
nodig hebben.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

67 II.12 De wildgroei aan thuiszorgorganisaties wordt 
beperkt door hogere eisen te stellen aan nieuwe 
aanbieders, andere financieringsprikkels en 
wijkgerichte samenwerking. In iedere wijk moet de 
eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team 
samenwerken. 

Provincie 
Overijssel

De wildgroei aan thuiszorgorganisaties wordt 
beperkt door hogere eisen te stellen aan nieuwe 
aanbieders, andere financieringsprikkels, het 
tegengaan van fraude en wijkgerichte 
samenwerking. In iedere wijk moet de 
eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team 
samenwerken. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

68 NIEUW Provincie 
Brabant 
(Eindhoven)

In een samenleving waarin het uitgangspunt is 
dat iedereen er mag zijn, is iedere suïcide er 
een teveel. We moeten daarom sterker inzetten 
op het voorkomen van zelfmoord.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

69 II.14 Wij willen een flinke opwaardering van het beroep 
van verpleegkundige. Zij verdienen een goed 
salaris dat aansluit bij de verantwoordelijkheden 
die ze dragen, maar ook meer zeggenschap over 
hun eigen werk en dus minder regels en 
afvinklijstjes. In de directie van elke instelling komt 
een verpleegkundige in een bestuurlijke rol van 
chief nursing officer. 

Provincie 
Fryslân 
(Sudwest-
Fryslân) / 
Provincie 
Utrecht (De 
Ronde Venen) / 
Provincie 
Noord-Holland 
(Amsterdam)

Wij willen een flinke opwaardering van het beroep 
van de verpleegkundige en verzorgende. Zij 
verdienen een goed salaris dat aansluit bij de 
verantwoordelijkheden die ze dragen, maar ook 
meer zeggenschap over hun eigen werk en dus 
minder regels en afvinklijstjes. In de directie van 
elke instelling komt een verpleegkundige in een 
bestuurlijke rol van chief nursing officer.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

70 II.14 Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

Wij willen een flinke opwaardering van het beroep 
van verpleegkundige de zorgmedewerkers. Zij 
verdienen een goed salaris dat aansluit bij de 
verantwoordelijkheden die ze dragen, maar ook 
meer zeggenschap over hun eigen werk en dus 
minder regels en afvinklijstjes. In de directie van 
elke instelling komt een verpleegkundige in een 
bestuurlijke rol van chief nursing officer. 

C Gewijzigd overnemen.

De commissie geeft een voorkeur aan de 
formulering van het amendement 69, dat een 
gelijke strekking heeft.

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 69 dat van 
gelijke strekking is.

71 II.15 Wij zorgen dat meer taken van medisch-
specialisten en huisartsen kunnen worden 
overgenomen door verpleegkundig specialisten, 
physician assistants en praktijkondersteuners. Dit 
is goed voor de continuïteit van de zorg en leidt tot 
meer aandacht voor de patiënt. 

Provincie 
Gelderland 
(Winterswijk)

Wij zorgen dat meer taken van medisch-
specialisten en huisartsen kunnen worden 
overgenomen door verpleegkundig specialisten, 
physician assistants en praktijkondersteuners. Dit 
is goed voor de continuïteit van de zorg en leidt tot 
meer aandacht voor de patiënt.  Voor de 
continuïteit van kwalitatief goede en 
toegankelijke mondzorg is het noodzakelijk dat 
er meer Nederlandse tandartsen worden 
opgeleid.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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72 II.15 Provincie 
Groningen 
(Groningen)

Wij zorgen dat meer taken van medisch-
specialisten en huisartsen kunnen worden 
overgenomen door verpleegkundig specialisten, 
physician assistants en praktijkondersteuners. Dit 
is goed voor de continuïteit en betaalbaarheid 
van de zorg en leidt tot meer aandacht voor de 
partiënt.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

73 II.16 Wij verlagen de werkdruk in de zorg door te 
zorgen voor voldoende personeel en minder 
administratieve rompslomp. Met schrapsessies 
zetten we het mes in onnodige regels en geven we 
meer vertrouwen aan de zorgprofessionals. Zij 
weten het beste wat de patiënt nodig heeft.  

Provincie 
Groningen 
(CDA Oldambt)

Wij verlagen de werkdruk in de zorg door te 
zorgen voor voldoende personeel en minder 
administratieve rompslomp. Wij zijn kritisch als 
het gaat om het implementeren van nieuwe 
regels en registraties. Met schrapsessies zetten 
we het mes in onnodige regels en geven we meer 
vertrouwen aan de zorgprofessionals. Zij weten 
het beste wat de patiënt nodig heeft. 

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

75 II.18 Om bij een volgende gezondheidscrisis snel te 
kunnen opschalen willen wij net als bij defensie 
een aanstelling voor reservisten in de zorg. Dit zijn 
oud-medewerkers of mensen die op een andere 
manier ervaring hebben in de zorg. Als reservist 
loop je elk jaar een paar dagen mee en houd je via 
cursussen je kennis op peil.

Provincie 
Utrecht 
(Renswoude)

Om bij een volgende gezondheidscrisis snel te 
kunnen opschalen willen wij net als bij defensie 
een aanstelling voor reservisten in de zorg. Dit zijn 
oud-medewerkers of mensen die op een andere 
manier ervaring hebben in de zorg. Als reservist 
loop je elk jaar een paar dagen mee en houd je via 
cursussen je kennis op peil. Daarnaast zal er een 
reserve-capaciteit aan materieel (IC-bedden, 
apparatuur, beschermingsmateriaal, etc.) 
moeten worden opgebouwd om achter de hand 
te hebben.

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

76 II.19 We zetten in op actieve gezondheidspreventie met 
een laagdrempelig advies over gezond leven en 
bewegen. Voor een gezondere voeding komen er 
maxima aan de hoeveelheid toegevoegde suiker 
en zout in voedselproducten.

Provincie 
Limburg 
(Sittard-Geleen)

We zetten in op actieve gezondheidspreventie met 
een laagdrempelig advies over gezond leven en 
bewegen. Voor een gezondere voeding komen er 
maxima aan de hoeveelheid toegevoegde suiker 
en zout in voedselproducten. Hierbij 
onderschrijven we ook de noodzaak om de 
informatievoorziening op verpakte 
voedingsmiddelen te verbeteren. Een 
mogelijke oplossing hiervoor is een (vrijwillig) 
stoplichtensysteem op verpakte 
voedingsmiddelen (naar Brits model).

C Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

288 IV.6 Om de rechten van burgers in de 21e eeuw 
opnieuw te waarborgen wordt de Grondwet 
gemoderniseerd, in het bijzonder ten aanzien van 
de grondrechten. Zo halen we het verbod op 
constitutionele toetsing uit de Grondwet en bereidt 
de regering verschillende opties voor 
grondwettelijke toetsing voor.

CDA België Om de rechten van burgers in de 21e eeuw 
opnieuw te waarborgen wordt de Grondwet 
gemoderniseerd, in het bijzonder ten aanzien van 
de grondrechten. Zo halen we het verbod op 
constitutionele toetsing uit de Grondwet en bereidt 
de regering verschillende opties voor 
grondwettelijke toetsing voor. De al voorgestelde 
grondswetswijziging betreffende de verkiezing 
van de Eerste Kamer zal evenredig stemrecht 
geven aan Nederlanders in het buitenland. 

C Niet overnemen.

Dit voorstel is al in behandeling in de Tweede 
Kamer en wordt door het CDA ondersteund. 

Het amendement is niet overgenomen.

Amendementen met positief preadvies
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Bestuurs
am. 1

I.1 Veel gezinnen zijn een steeds groter deel van hun 
inkomen kwijt aan vaste lasten. Daarom geven wij 
bij lastenverlichting prioriteit aan lagere lasten voor 
gezinnen met kinderen. Ook willen wij maatregelen 
die de extra uitgaven voor energiebesparing en 
isolatie in de eigen woning voor burgers 
betaalbaar houden. Met de nieuwe basisbeurs 
kunnen jongeren doorleren zonder grote schulden 
te maken.

CDA Landelijk 
Bestuur

Veel gezinnen zijn een steeds groter deel van hun 
inkomen kwijt aan vaste lasten. Dat raakt vooral 
de middeninkomens die buiten de aanvullende 
regelingen vallen. Daarom geven wij bij 
lastenverlichting prioriteit aan lagere lasten voor 
gezinnen met kinderen. Daarom willen wij hen 
voorrang geven bij lastenverlichting. Ook willen 
wij maatregelen die de extra uitgaven voor 
energiebesparing en isolatie in de eigen woning 
voor burgers betaalbaar houden. Met de nieuwe 
basisbeurs kunnen jongeren doorleren zonder 
grote schulden te maken.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Bestuurs
am. 2

I.2 De landen om ons heen kennen veel ruimere 
regelingen die de financiële zorgen van gezinnen 
verlichten. Wij verruimen en vereenvoudigen de 
kindregelingen in de inkomstenbelasting en bieden 
jonge ouders extra ondersteuning in de vorm van 
drie keer kinderbijslag bij de geboorte van een kind

CDA Landelijk 
Bestuur

De landen om ons heen kennen veel ruimere 
regelingen die de financiële zorgen zorg voor 
gezinnen verlicht. Wij verruimen en 
vereenvoudigen de kindregelingen in de 
inkomstenbelasting en bieden jonge ouders extra 
ondersteuning in de vorm van drie keer 
kinderbijslag bij de geboorte van een kind meer 
betaald verlof na de bevalling voor één van de 
ouders, meer kinderopvang en betere 
(financiële) faciliteiten om de combinatie van 
werk, de zorg voor het gezin en 
maatschappelijke betrokkenheid vol te houden.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

7 I.7 Wij komen met een concreet plan om het aantal 
kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te 
halveren. Gezinnen worden geholpen met werk, 
gemeenten krijgen meer ruimte voor maatwerk en 
de regels voor schuldeisers worden aangescherpt. 
Zo komt er een maximum aan de incassokosten 
en wordt de maximale termijn voor 
schuldhulpverlening teruggebracht van drie naar 
anderhalf jaar. 

Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf)

Wij komen met een concreet plan om het aantal 
kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te 
halveren. Gezinnen worden geholpen met werk, 
gemeenten krijgen meer ruimte voor maatwerk en 
de regels voor schuldeisers worden aangescherpt. 
Zo komt er een maximum aan de incassokosten 
en wordt de maximale termijn voor 
schuldhulpverlening teruggebracht van drie naar 
anderhalf jaar. Om te zorgen dat er minder 
mensen in de schulden komen, worden ook 
flitskredieten geregistreerd.  

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

8 I.7 Provincie 
Utrecht 
(Utrechtse 
Heuvelrug / 
Zeist)

Wij komen met een concreet plan om het aantal 
kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te 
halveren. Gezinnen worden geholpen met werk, 
gemeenten krijgen meer ruimte voor maatwerk en 
de regels voor schuldeisers worden aangescherpt. 
Zo wordt het toepassen van risico-opslag bij 
leningen aangepakt, komt er een maximum aan 
de incassokosten en wordt de maximale termijn 
voor schuldhulpverlening teruggebracht van drie 
naar anderhalf jaar. 

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Bestuurs
am. 4

I.11 Als de relatie tussen ouders of partners tot 
problemen leidt of stuk loopt kijken wij altijd als 
eerste naar het belang van de kinderen. Om 
scheidingen te voorkomen bieden we 
laagdrempelige relatiehulp via de centra voor 
Jeugd en Gezin.

CDA Landelijk 
Bestuur

Als de relatie tussen ouders of partners tot 
problemen leidt of stuk loopt kijken wij altijd als 
eerste naar het belang van de kinderen. Om 
vechtscheidingen te voorkomen bieden we 
laagdrempelige relatiehulp via de centra voor 
Jeugd en Gezin.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Bestuurs
am. 5

I.14 Wij beschermen gezamenlijke feestdagen en de 
zondag als rust- en familiedag, om samen met je 
gezin, je familie en vrienden tijd voor elkaar te 
hebben en te ontspannen van een drukke week.

CDA Landelijk 
Bestuur

Wij beschermen gezamenlijke feestdagen en de 
zondag als rust- en familiedag, om samen met je 
gezin, je familie en vrienden tijd voor elkaar te 
hebben en te ontspannen van een drukke week. 
We vragen hier aandacht voor bij werkgevers.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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Bestuurs
am. 7

II.6 We maken samen met het veld een nieuwe 
zorgkaart voor heel Nederland, waarmee we de 
zorg anders en beter organiseren.  Op regionaal 
niveau moet over de grenzen van de 
zorgdomeinen heen worden samengewerkt, om te 
zorgen dat het zorgaanbod in iedere regio past bij 
de zorgvraag. Die samenwerking komt niet vanzelf 
tot stand en vraagt om duidelijke regie en sturing 
in de regio.

CDA Landelijk 
Bestuur

We maken samen met het veld een nieuwe 
zorgkaart voor heel Nederland, waarmee we de 
zorg anders en beter organiseren. Op regionaal 
niveau moet over de grenzen van de 
zorgdomeinen heen worden samengewerkt, om te 
zorgen dat het zorgaanbod in iedere regio past bij 
de zorgvraag en meer samenhang gaat 
vertonen. Die samenwerking komt niet vanzelf tot 
stand en vraagt om duidelijke regie en sturing in 
de regio door samenwerkende gemeenten, 
zorgkantoren en zorgverzekeraars, op basis 
van bewezen gemeenschappelijke interventies 
die vooral helpen om mensen hun zelfstandige 
leven te laten behouden (ouderenzorg) of 
herwinnen (ggz).

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Bestuurs
am. 8

II.14 Wij willen een flinke opwaardering van het beroep 
van verpleegkundige. Zij verdienen een goed 
salaris dat aansluit bij de verantwoordelijkheden 
die ze dragen, maar ook meer zeggenschap over 
hun eigen werk en dus minder regels en 
afvinklijstjes. In de directie van elke instelling komt 
een verpleegkundige in een bestuurlijke rol van 
chief nursing officer. 

CDA Landelijk 
Bestuur

Wij willen een flinke opwaardering van het beroep 
van verpleegkundige. Zij verdienen een goed 
salaris dat aansluit bij de verantwoordelijkheden 
die ze dragen, maar ook meer zeggenschap over 
hun eigen werk en dus minder regels en 
afvinklijstjes. In de directie van elke instelling komt 
een verpleegkundige in een bestuurlijke rol van 
chief nursing officer. We willen meer nadruk op 
het principe 'Bed to Board' om de werkvloer en 
de directietafel bij zorginstellingen optimaal 
met elkaar te verbinden.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Bestuurs
am. 9

II.20 Wij willen regionale preventiefondsen waarin 
gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en 
zorgorganisaties gezamenlijk investeren in 
preventie en gezond leven en vervolgens 
gezamenlijk delen in de opbrengsten van lagere 
zorgkosten.

CDA Landelijk 
Bestuur

Wij willen regionale preventiefondsen waarin 
interventies waarbij gemeenten, zorgkantoren, 
verzekeraars en zorgorganisaties gezamenlijk 
investeren in werken aan preventie en gezond 
leven en om vervolgens gezamenlijk te kunnen 
delen in de opbrengsten van lagere zorgkosten. 
Wet- en regelgeving die nu nog in de weg staat, 
wordt aangepast.

We ondersteunen het project 'Gezonde 
Generatie' waarin wordt samengewerkt door 
gezondheidsfondsen om jongeren een gezonde 
basis, leefstijl en omgeving te bieden. We 
bieden de nodige middelen en verlagen 
drempels waar zij tegenaan lopen. Daarnaast 
zetten we fors in op het terugdringen van 
obesitas onder jongeren.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

289 IV.11 Wij gaan de onafhankelijke positie van 
rijksinspecties wettelijk vastleggen, waarbij de 
Kamer het recht krijgt om de rijksinspecteurs te 
horen. Voor onderzoeken die het kabinet zelf 
instelt komt er een wettelijke basis om de 
onafhankelijkheid te waarborgen en de inzage van 
stukken of het horen van onderzoekers door het 
parlement te regelen.

Provincie Zuid-
Holland 
(Gouda)

Wij gaan de onafhankelijke positie van 
rijksinspecties wettelijk vastleggen en over een 
eigen begrotingsartikel beschikken, waarbij de 
Kamer het recht krijgt om de rijksinspecteurs te 
horen. Voor onderzoeken die het kabinet zelf 
instelt komt er een wettelijke basis om de 
onafhankelijkheid te waarborgen en de inzage van 
stukken of het horen van onderzoekers door het 
parlement te regelen.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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Bestuurs
am. 22

IV.16 De burgemeester en de Commissaris van de 
Koning vervullen een belangrijke rol in het bestuur 
van de gemeente en de provincie. Zij zijn 
herkenbaar voor hun inwoners en staan boven de 
partijen. Daarom hechten wij aan de 
kroonbenoeming voor beide functies.

CDA Landelijk 
Bestuur

De burgemeester en de Commissaris van de 
Koning vervullen een belangrijke rol in het bestuur 
van de gemeente en de provincie. Zij zijn 
herkenbaar voor hun inwoners en staan boven de 
partijen. Daarom hechten wij aan de 
kroonbenoeming voor beide functies, met behoud 
van de rol van de gemeenteraad bij aanstelling 
van de burgemeester.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

300 NIEUW Provincie 
Noord-Holland 
(Aalsmeer) / 
Midvoor 

Een inclusieve samenleving kan alleen 
inclusief zijn als iedereen gelijke kansen krijgt. 
Daarom zetten wij ons in voor inclusieve 
wetgeving om toegankelijkheid voor mensen 
met een handicap te borgen zoals ook 
voortvloeit uit de European Accessibility Act.

B Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

Amendementen zonder spreektijd
19 I.9 Mensen met een beperking zijn burgers die net als 

iedereen mee willen doen in onze samenleving. In 
lijn met het VN-Verdrag voor mensen met een 
handicap kijken we niet naar wat niet kan, maar 
zoeken we altijd naar oplossingen hoe het wel kan. 
Wij willen dat meer kinderen met een beperking 
naar een gewone school gaan en willen meer 
mogelijkheden voor sport en beweging. 

Provincie 
Overijssel

Mensen met een beperking zijn burgers die net als 
iedereen mee willen doen in onze samenleving. In 
lijn met het VN-Verdrag voor mensen met een 
handicap kijken we niet naar wat niet kan, maar 
zoeken we altijd naar oplossingen hoe het wel kan. 
Wij willen dat meer kinderen met een beperking 
naar een gewone school gaan en willen meer 
mogelijkheden voor sport en beweging. Ook voor 
mensen met een beperking moet gelden dat 
werk moet lonen en dat men er niet op 
achteruitgaat door het wegvallen van 
uitkeringen of toeslagen. 

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

Mensen met een beperking zijn burgers die net als 
iedereen mee willen doen in onze samenleving. In 
lijn met het VN-Verdrag voor mensen met een 
handicap kijken we niet naar wat niet kan, maar 
zoeken we altijd naar oplossingen hoe het wel kan. 
Wij willen dat meer kinderen met een beperking 
naar een gewone school gaan en willen meer 
mogelijkheden voor sport en beweging. Ook voor 
mensen met een beperking moet als 
uitgangspunt gelden dat werk moet lonen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

41 I.21 Wij willen meer aandacht voor ouderen op de 
arbeidsmarkt. We treden streng op tegen 
leeftijdsdiscriminatie en belemmeringen om langer 
door te werken of het werk geleidelijk af te bouwen 
worden weggenomen. Met onze voorstellen voor 
leerrechten zorgen we dat iedere oudere tot aan 
het pensioen gekwalificeerd blijft voor het werk dat 
hij of zij doet. 

Provincie Zuid-
Holland (Delft)

Wij willen meer aandacht voor ouderen op de 
arbeidsmarkt. We treden streng op tegen 
leeftijdsdiscriminatie en belemmeringen om langer 
door te werken of het werk geleidelijk af te bouwen 
worden weggenomen. Met onze voorstellen voor 
leerrechten zorgen we dat iedere oudere tot aan 
het pensioen gekwalificeerd blijft voor het werk dat 
hij of zij doet. De salariswig voor 55 plussers 
wordt verkleind en daarmee de drempel om 
ouderen in dienst te nemen en te houden 
verlaagd.

A Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

Wij willen meer aandacht voor ouderen op de 
arbeidsmarkt. We treden streng op tegen 
leeftijdsdiscriminatie en belemmeringen om langer 
door te werken of het werk geleidelijk af te bouwen 
worden weggenomen. Met onze voorstellen voor 
leerrechten zorgen we dat iedere oudere tot aan 
het pensioen gekwalificeerd blijft voor het werk dat 
hij of zij doet. Wij willen drempels verlagen om 
ouderen in dienst te nemen en te houden.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

42 I.22 We introduceren een recht op deeltijdpensioen, 
waarmee je vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd 
minder kunt gaan werken. Werknemers en 
werkgevers maken hierover per sector afspraken 
in de eigen cao’s. 

Provincie Zuid-
Holland 
(Westland)

We introduceren een recht op deeltijdpensioen, 
waarmee je vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd 
minder kunt gaan werken. Werknemers en 
werkgevers maken hierover per sector afspraken 
in de eigen cao’s. Ook voor ZZPérs moeten 
mogelijkheden komen hun werkzame leven 
eerder af te bouwen.

B De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het amendement is ingetrokken. 
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60 NIEUW Provincie 
Brabant 
(Tilburg)

De coördinatie en onderlinge communicatie 
door hulpverlenende instanties in de jeugd- en 
gezinszorg dient te worden verbeterd door in 
situaties waarin meerdere instanties betrokken 
zijn één eindverantwoordelijke instantie aan te 
wijzen.  

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

De coördinatie en onderlinge communicatie door 
hulpverlenende instanties in de jeugdzorg dient te 
worden verbeterd door in situaties waarin 
meerdere instanties betrokken zijn één 
eindverantwoordelijke instantie aan te wijzen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

61 II.7 Voor de ziekenhuiszorg gaan we een duidelijk 
onderscheid maken tussen regioziekenhuizen en 
gespecialiseerde topcentra. Voor de belangrijkste 
basiszorg kan iedereen dichtbij in het eigen 
regioziekenhuis terecht. De gespecialiseerde 
topcentra - waaronder de universitair medische 
centra - concentreren zich op hoogspecialistische 
zorg, onderwijs en onderzoek. Zij laten de 
basiszorg over aan de regioziekenhuizen.

Provincie 
Brabant 
(Altena)

Voor de ziekenhuiszorg gaan we een duidelijk 
onderscheid maken tussen regioziekenhuizen en 
gespecialiseerde topcentra. Voor de belangrijkste 
basiszorg en acute zorg kan iedereen dichtbij in 
het eigen regioziekenhuis terecht. De 
gespecialiseerde topcentra - waaronder de 
universitair medische centra - concentreren zich 
op hoogspecialistische zorg, onderwijs en 
onderzoek. Zij laten de basiszorg over aan de 
regioziekenhuizen.”

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

Voor de ziekenhuiszorg gaan we een duidelijk 
onderscheid maken tussen regioziekenhuizen en 
gespecialiseerde topcentra. Voor de belangrijkste 
basiszorg kan iedereen dichtbij in het eigen 
regioziekenhuis terecht. De acute zorg moet in 
de regio ook bereikbaar zijn. De 
gespecialiseerde topcentra - waaronder de 
universitair medische centra - concentreren zich 
op hoogspecialistische zorg, onderwijs en 
onderzoek. Zij laten de basiszorg over aan de 
regioziekenhuizen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

62 II.9 We houden het eigen risico gelijk en zorgen ervoor 
dat je niet bij de eerste, dure behandeling in één 
klap je hele eigen risico kwijt bent. Wij willen een 
strenge aanpak van onnodig dure medicijnen. 
Dure behandelingen die niet beter werken dan 
goedkopere alternatieven verdwijnen uit het 
basispakket.

Provincie Zuid-
Holland 
(Dordrecht)

We houden het eigen risico gelijk en zorgen ervoor 
dat je niet bij de eerste, dure behandeling in één 
klap je hele eigen risico kwijt bent.  voorlopig op 
385 euro, maar we zoeken naar een 
mogelijkheid om dat te verlagen ten koste van 
een hogere verzekeringspremie. Deze hogere 
premie kan bijvoorbeeld via het systeem van 
zorgtoeslag worden gecompenseerd. We willen 
een strenge aanpak van onnodig dure medicijnen. 
Dure behandelingen die niet beter werken dan 
goedkopere alternatieven verdwijnen uit het 
basispakket.

A Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat hiermee akkoord.

Tekstvoorstel:

We houden het eigen risico gelijk en zorgen ervoor 
dat je niet bij de eerste, dure behandeling in één 
klap je hele eigen risico kwijt bent. We gaan 
onderzoek doen naar de effecten van het eigen 
risico voor werkende armen en de wijze 
waarop dat verminderd kan worden.  We willen 
een strenge aanpak van onnodig dure medicijnen. 
Dure behandelingen die niet beter werken dan 
goedkopere alternatieven verdwijnen uit het 
basispakket.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

77 II.22 Wij willen duidelijke richtlijnen voor de 
bescherming van medische gegevens. Als patiënt 
ben je altijd zelf de baas over je eigen medische 
dossier. Jij bepaalt wanneer en met wie gegevens 
over jouw gezondheid kunnen worden gedeeld.

Provincie 
Groningen 
(CDA Oldambt)

Wij willen duidelijke richtlijnen voor de 
bescherming van medische gegevens. Als patiënt 
ben je altijd zelf de baas over je eigen medische 
dossier. Jij bepaalt wanneer en met wie gegevens 
over jouw gezondheid kunnen worden gedeeld. 
Wij willen dat er van te voren kan worden 
aangegeven dat er toestemming wordt 
verleend om medische gegevens in een 
noodsituatie te delen. Dit moet centraal 
geregistreerd worden in een 'medisch codicil'.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

Wij willen duidelijke richtlijnen voor de 
bescherming van medische gegevens. Als patiënt 
ben je altijd zelf de baas over je eigen medische 
dossier. Jij bepaalt wanneer en met wie gegevens 
over jouw gezondheid kunnen worden gedeeld. Er 
komt meer voorlichting over wanneer 
medische gegevens uitgewisseld mogen 
worden en hoe patiënten hun gegevens kunnen 
volgen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.
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286 IV.4 Wij vragen meer openheid van politici en 
bestuurders over een strafrechtelijk verleden. Voor 
hun aantreden moeten zij openheid geven over 
onherroepelijke veroordelingen tot een 
vrijheidsstraf of een geldboete van tenminste de 
tweede categorie. Volksvertegenwoordigers 
verliezen hun mandaat bij een veroordeling tot een 
celstraf hoger dan 4 maanden.

Provincie 
Utrecht 
(Renswoude)

Wij vragen meer openheid van politici en 
bestuurders over een strafrechtelijk verleden. Voor 
hun aantreden moeten zij openheid geven over 
onherroepelijke veroordelingen tot een 
vrijheidsstraf of een geldboete van tenminste de 
tweede categorieeen geldig VOG kunnen 
overleggen. Volksvertegenwoordigers verliezen 
hun mandaat bij een veroordeling tot een celstraf 
hoger dan 4 maanden.

B Niet overnemen. 

Het feit dat iemand in het verleden is veroordeeld 
hoeft geen belemmering te zijn om gekozen te 
worden. De commissie vindt wel dat de kiezer het 
recht heeft om dit te weten. 

Het amendement is niet overgenomen.

287 IV.6 Om de rechten van burgers in de 21e eeuw 
opnieuw te waarborgen wordt de Grondwet 
gemoderniseerd, in het bijzonder ten aanzien van 
de grondrechten. Zo halen we het verbod op 
constitutionele toetsing uit de Grondwet en bereidt 
de regering verschillende opties voor 
grondwettelijke toetsing voor.

Provincie Zuid-
Holland 
(Leiden)

Om de rechten van burgers in de 21e eeuw 
opnieuw te waarborgen wordt de Grondwet 
gemoderniseerd in het bijzonder ten aanzien van 
de grondrechten. Zo halen we het verbod op 
constitutionele toetsing uit de Grondwet en bereidt 
de regering verschillende opties voor 
grondwettelijke toetsing voor.

A Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

Om de rechten van burgers in de 21e eeuw 
opnieuw te waarborgen wordt de Grondwet 
gemoderniseerd, in het bijzonder ten aanzien van 
de grondrechten. Zo halen we het verbod op 
constitutionele toetsing uit de Grondwet en bereidt 
de regering verschillende opties voor 
grondwettelijke toetsing voor. Bij deze opties 
kiest het CDA niet voor een uitgebreide 
toetsing maar heeft een voorkeur voor een 
geconcentreerde toetsing en er komt geen 
rechterlijke toetsing op de sociale 
grondrechten.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

290 IV.15 Om het draagvlak in de samenleving voor 
ingrijpende besluiten te vergroten, nemen wij een 
proef met lokale en landelijke burgerberaden. In 
zo’n beraad worden burgers bij loting aangewezen 
om de politiek te adviseren over oplossingen voor 
lastige vraagstukken. Zo ontstaat een 
representatief beeld van wat mensen belangrijk 
vinden. Lessen uit het buitenland worden bij deze 
experimenten betrokken.  

Provincie 
Utrecht 
(Renswoude)

Om het draagvlak in de samenleving voor 
ingrijpende besluiten te vergroten, nemen wij een 
proef met lokale en landelijke burgerberaden. In 
zo’n beraad worden burgers bij loting aangewezen 
om de politiek te adviseren over oplossingen voor 
lastige vraagstukken. Zo ontstaat een 
representatief beeld van wat mensen belangrijk 
vinden. Lessen uit het buitenland worden bij deze 
experimenten betrokken.  

B Niet overnemen. 

Kamerlid Agnes Mulder heeft zich deze periode 
ingezet in de Tweede Kamer om de voor- en 
nadelen en ervaringen met burgerberaden op een 
rijtje te laten zetten. Dit onderzoek zal betrokken 
worden bij de kabinetsformatie. De juiste invulling 
van het burgerberaad kan dan gemaakt worden. 
De commissie is positief over het idee om met de 
burgerberaden de betrokkenheid van burgers te 
vergroten. 

Het amendement is niet overgenomen.

301 NIEUW Provincie 
Zeeland 

Een inclusieve samenleving kan alleen 
inclusief zijn als iedereen gelijke kansen krijgt. 
Om voor mensen met een handicap deze op 
gelijke voet te bieden zetten wij ons in voor 
inclusieve wetgeving om toegankelijkheid voor 
mensen met een handicap te borgen binnen de 
European Accessibility Act.

B Gewijzigd overnemen.

De commissie heeft de voorkeur voor am. 300

Het amendement is niet overgenomen, 
vanwege het overnemen van am. 300 dat van 
gelijke strekking is.

Amendementen met spreektijd
Hoofdstuk I Thuis
I. §We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze families en gezinnen

6 I.7 Wij komen met een concreet plan om het aantal 
kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te 
halveren. Gezinnen worden geholpen met werk, 
gemeenten krijgen meer ruimte voor maatwerk en 
de regels voor schuldeisers worden aangescherpt. 
Zo komt er een maximum aan de incassokosten 
en wordt de maximale termijn voor 
schuldhulpverlening teruggebracht van drie naar 
anderhalf jaar. 

Provincie 
Brabant (Goirle)

Wij komen met een concreet plan om het aantal 
kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te 
halveren. Gezinnen worden geholpen met werk, 
gemeenten krijgen meer ruimte voor maatwerk en 
de regels voor schuldeisers worden aangescherpt. 
Zo komt er een maximum aan de incassokosten 
en wordt de maximale termijn voor 
schuldhulpverlening teruggebracht van drie naar 
anderhalf jaar.

B Niet overnemen. 

Juist hier is het belangrijk om perspectief te bieden 
en de termijn voor schuldhulpverlening te 
beperken. Natuurlijk moet daar ook oog zijn voor 
probleemgevallen en knelpunten. De insteek van 
de tekst is gericht op het helpen van mensen die in 
de problemen zitten. Ons Kamerlid Rene Peters 
zet zich hier hard voor in. 

Het amendement is niet overgenomen.
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Bestuurs
am. 3

I.8 De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Hierdoor is de 
zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen 
veel gemeenten met grote tekorten. Daarom 
moeten we scherper kijken welke zorg echt nodig 
is en stellen we hogere eisen aan nieuwe 
aanbieders. In de overlap met het passend 
onderwijs maken we meer samenwerking mogelijk.

CDA Landelijk 
Bestuur

Overnemen tekstvoorstel bij amendementen + 
een extra toevoeging:

De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Er is sprake van een 
toename van jongeren in de jeugdzorg. Hierdoor is 
de zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen 
veel gemeenten met grote tekorten. De 
ketensamenwerking in de jeugdzorg, staat onder 
druk. Daarom moeten we met gemeenten 
scherper kijken naar welke zorg echt nodig is voor 
jongeren en stellen we hogere eisen aan 
zorgaanbieders. We stimuleren samenwerking met 
huisartsen, zorgverzekeraars en passend 
onderwijs. Ook verbeteren we de 
ketensamenwerking, met name ten behoeve van 
jeugdbescherming en essentiële jeugdzorg. We 
kijken kritisch naar de organisatie van de 
specialistische jeugdzorg. We trekken samen 
met gemeenten op in het oplossen van de 
jeugdzorgproblematiek, ook in het grip krijgen op 
de toegang tot jeugdzorg. In situaties waarin 
meerdere instanties betrokken zijn, wordt één 
eindverantwoordelijke instantie aangewezen. 
Dyslexie-problematiek hevelen we over van 
jeugdzorg naar onderwijs, met de budgetten die 
daarbij horen.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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10 I.8 De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Hierdoor is de 
zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen 
veel gemeenten met grote tekorten. Daarom 
moeten we scherper kijken welke zorg echt nodig 
is en stellen we hogere eisen aan nieuwe 
aanbieders. In de overlap met het passend 
onderwijs maken we meer samenwerking mogelijk.

BSV (Utrechtse 
Heuvelrug, 
Utrechtse 
wethouders, 
Nederbetuwe)

De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook duurder waardoor gemeenten kampen 
met grote financiële tekorten. Er is sprake van 
een toename van jongeren in de jeugdzorg. We 
zien een wildgroei van nieuwe aanbieders die heel 
gemakkelijk veel geld verdienen aan de lichte 
zorg. Hierdoor is de zwaardere zorg in de knel 
gekomen en kampen veel gemeenten met grote 
tekorten. Daarom moeten we scherper kijken 
welke zorg echt nodig is en stellen we hogere 
eisen aan nieuwe aanbieders. In de overlap met 
het passend onderwijs maken we meer 
samenwerking mogelijk. De ketensamenwerking 
in de jeugdzorg, met name die van 
jeugdbescherming en essentiële jeugdzorg, 
staat onder druk. Daarom moeten we scherper 
kijken welke zorg echt nodig is en stellen we 
hogere eisen aan zorgaanbieders. We 
stimuleren samenwerking met huisartsen, 
zorgverzekeraars en passend onderwijs. Ook 
verbeteren we de ketensamenwerking ten 
behoeve van jeugdbescherming en essentiële 
jeugdzorg. We trekken samen met gemeenten 
op in het oplossen van de 
jeugdzorgproblematiek.

A Gewijzigd overnemen.

Tekstvoorstel:

De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Er is sprake van een 
toename van jongeren in de jeugdzorg. Hierdoor is 
de zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen 
veel gemeenten met grote tekorten. De 
ketensamenwerking in de jeugdzorg, staat 
onder druk. Daarom moeten we met gemeenten 
scherper kijken naar welke zorg echt nodig is 
en stellen we hogere eisen aan 
zorgaanbieders. We stimuleren samenwerking 
met huisartsen, zorgverzekeraars en passend 
onderwijs. Ook verbeteren we de 
ketensamenwerking, met name ten behoeve 
van jeugdbescherming en essentiële 
jeugdzorg. We trekken samen met gemeenten 
op in het oplossen van de 
jeugdzorgproblematiek, ook in het grip krijgen 
op de toegang tot jeugdzorg. In situaties 
waarin meerdere instanties betrokken zijn, 
wordt één eindverantwoordelijke instantie 
aangewezen. Dyslexie-problematiek hevelen 
we over van jeugdzorg naar onderwijs, met de 
budgetten die daarbij horen.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. Zie ook bestuursamendement 3, 
met toevoegende tekst. 

11 I.8 Provincie Zuid-
Holland 
(Zuidplas, Lisse
Katwijk, 
Vlaardingen, 
Westland, 
Maassluis)

De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder. waardoor zorgvraag en 
aanbod fors zijn toegenomen. Het is dringend 
noodzakelijk dat de beoogde transformatie van 
de jeugdzorg handen en voeten krijgt, ook 
vanwege het financiele beslag dat het op 
gemeenten legt. Op voorspraak van de 
gemeenten definieren we samen scherper 
waarvoor een beroep op de jeugdzorg kan 
worden gedaan én stellen we meer eisen aan 
de kwaliteit van zorgaanbieders en wat van hen 
verwacht mag worden. Budgetten worden 
hierop bijgesteld. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Hierdoor is de 
zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen 
veel gemeenten met grote tekorten. Daarom 
moeten we scherper kijken welke zorg echt nodig 
is en stellen we hogere eisen aan nieuwe 
aanbieders. In de overlap met het passend 
onderwijs maken we meer samenwerking mogelijk. 
In de overlap met het passend onderwijs 
maken we meer samenwerking mogelijk.

A Zie preadvies bij am. 10. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 10 is 
overgenomen.
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12 I.8 Provincie 
Gelderland 
(Berkelland)

De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Hierdoor is de 
zwaardere zorg in de knel gekomen en Daardoor 
kampen veel gemeenten met grote tekorten. 
Daarom moeten we scherper kijken welke zorg 
echt nodig is en stellen we hogere eisen aan 
nieuwe aanbieders. We investeren in preventie 
en in gezonde leefstijl, waarmee de zwaardere 
zorgvragen niet meer in de knel komen. In de 
overlap met het passend onderwijs maken we 
meer samenwerking mogelijk.

B Zie preadvies bij am. 10. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 10 is 
overgenomen.

13 I.8 Provincie 
Overijssel

De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Hierdoor is de 
zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen 
veel gemeenten met grote tekorten. Daarom 
moeten we scherper kijken welke zorg echt nodig 
is en stellen we hogere eisen aan nieuwe 
aanbieders. Gemeenten moeten scherper kijken 
welke zorg echt nodig is en hogere eisen 
stellen aan aanbieders. In de overlap met het 
passend onderwijs maken we meer samenwerking 
mogelijk.

B Zie preadvies bij am. 10. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 10 is 
overgenomen.

14 I.8 Provincie 
Limburg 
(Sittard-Geleen)

De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Hierdoor is de 
zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen 
veel gemeenten met grote tekorten. Daarom 
moeten we scherper kijken welke zorg echt nodig 
is en stellen we hogere eisen aan nieuwe 
aanbieders. Daarnaast onderzoeken we hoe de 
toegang tot de zorg anders kan worden 
ingericht, waardoor gemeenten grip krijgen op 
de toegang. In de overlap met het passend 
onderwijs maken we meer samenwerking mogelijk.

A Zie preadvies bij am. 10. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 10 is 
overgenomen.

15 I.8 Provincie 
Utrecht 
(Utrechtse 
Heuvelrug / 
Zeist / 
Vijfheerenlande
n)

De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder waardoor gemeenten 
kampen met grote financiële tekorten. Er is 
daarbij sprake van een toename van jongeren 
in de jeugdzorg. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Daarom moeten we 
scherper kijken welke zorg echt nodig is en stellen 
we hogere eisen aan nieuwe zorgaanbieders. We 
verbeteren we de ketensamenwerking ten 
behoeve van jeugdbescherming en essentiële 
jeugdzorg. We trekken samen met gemeenten 
op in het oplossen van de 
jeugdzorgproblematiek.  

B Zie preadvies bij am. 10. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 10 is 
overgenomen.
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16 I.8 Provincie 
Fryslân 
(Achtkarspelen)

De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Hierdoor is de 
zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen 
veel gemeenten met grote tekorten. De zware 
jeugdzorg overhevelen naar de WLZ. Daarom 
We moeten scherper kijken welke zorg echt nodig 
is en stellen we hogere eisen aan nieuwe 
aanbieders. In de overlap met het passend 
onderwijs maken we meer samenwerking mogelijk.

A Zie preadvies bij am. 10. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 10 is 
overgenomen.

17 I.8 Provincie 
Utrecht 
(Bunschoten)

De overheveling van de jeugdzorg naar de 
gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, 
maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van 
nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 
verdienen aan de lichte zorg. Hierdoor is de 
zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen 
veel gemeenten met grote tekorten. Daarom 
moeten we scherper kijken welke zorg echt nodig 
is en stellen we hogere eisen aan nieuwe 
aanbieders. In de overlap met het passend 
onderwijs maken we meer samenwerking mogelijk. 
Dyslexie-problematiek hevelen we over van 
jeugdzorg naar onderwijs, met de 
investeringen die daarbij horen.

B Zie preadvies bij am. 10. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 10 is 
overgenomen.

20 I.10 Als familie- en gezinspartij willen wij een goede en 
ruime regeling voor deelgezag. Partners die de 
verantwoordelijkheid dragen voor het opgroeien en 
opvoeden van kinderen moeten daarvoor ook 
juridisch de ruimte krijgen. Het belang van het kind 
staat hierbij altijd voorop.

Provincie 
Noord-Holland 
(Amsterdam)

Als familie- en gezinspartij willen wij een goede en 
ruime regeling voor deelgezagmeerouderschap. 
Partners die de verantwoordelijkheid dragen voor 
het opgroeien en opvoeden van kinderen moeten 
daarvoor ook juridisch de ruimte krijgen. Het 
belang van het kind staat hierbij altijd voorop.

B Niet overnemen. 

Het gaat om het beste voor de kinderen. 
Meerouderschap (zeg 4 ouders) betekent na 
scheiding (vader of moeder hertrouwt en gaat dan 
weer scheiden) dus ook ont-ouderen. Dit zorgt 
voor problematische situaties. Daarnaast is het 
lastig uitvoerbaar. Juist het deelgezag biedt hier 
een passende oplossing voor.

Het amendement is niet overgenomen.

I. §Meer aandacht en zorg voor onze ouderen
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47 I.29 Wij steunen het nieuwe pensioencontract, 
waarover sociale partners na vele jaren van 
overleg een akkoord hebben bereikt. Wij vinden 
het belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden 
zelf de keuze maken om over te stappen. Het 
pensioenstelsel blijft een nationale 
verantwoordelijkheid en wordt tegen lage kosten 
uitgevoerd. Wij blijven aandringen op een goede 
regeling voor het nabestaandenpensioen en het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor 
zelfstandigen moet het eenvoudiger en 
vanzelfsprekender worden om een pensioen op te 
bouwen.

Provincie 
Overijssel

Wij steunen het nieuwe pensioencontract, 
waarover sociale partners na vele jaren van 
overleg een akkoord hebben bereikt. Wij vinden 
het belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden 
zelf de keuze maken om over te stappen. Wij 
vinden het belangrijk dat bij de collectieve 
overgang de belangen van alle deelnemers, 
inclusief gepensioneerden, goed worden 
beschermd. Dat vereist voldoende 
medezeggenschap en goede juridische en 
procedurele waarborgen. Hier ligt ook een 
belangrijke rol voor de Tweede Kamer. Deze 
moet de wetgeving goed controleren, met 
name daar waar het gaat om de 
Europeesrechtelijke houdbaarheid, het 
voorkomen dat het pensioen te volatiel wordt 
in de toekomst, de balans tussen generaties en 
het voorkomen dat je kunt lenen om aandelen 
te kopen in je pensioenfonds. Het 
pensioenstelsel blijft een nationale 
verantwoordelijkheid en wordt tegen lage kosten 
uitgevoerd. Wij blijven aandringen op een goede 
regeling voor het nabestaandenpensioen en het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor 
zelfstandigen moet het eenvoudiger en 
vanzelfsprekender worden om een pensioen op te 
bouwen.

A Gewijzigd overnemen

We komen met een vervangend tekstvoorstel voor 
am. 47 t/m 53. Dit is tot stand gekomen in overleg 
met de indieners.

Tekstvoorstel:

Wij steunen het pensioencontract, waarover 
sociale partners na vele jaren van overleg een 
akkoord hebben bereikt. 
Dat betekent dat we de in het pensioenakkoord 
genoemde doelen en randvoorwaarden 
steunen.

Daarbij gaan we er van uit dat voor de 
transitieperiode kortingen zoveel mogelijk 
worden voorkomen.
Wij vinden het belangrijk dat bij de collectieve 
overgang de belangen van alle deelnemers, 
inclusief de gepensioneerden, goed worden 
beschermd. Dat vereist voldoende (mede)
zeggenschap en goede juridische en 
procedurele waarborgen. Hier ligt ook een 
belangrijke rol voor de Tweede Kamer. Deze 
moet de wetgeving goed controleren, met 
name daar waar het gaat om de 
Europeesrechtelijke houdbaarheid, het 
voorkomen dat het pensioen te volatiel wordt 
in de toekomst, de balans tussen generaties en 
het voorkomen dat fondsen mogen beleggen 
met geleend geld (ook niet voor een bepaald 
cohort).
Het pensioenstelsel blijft ... 

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

48 I.29 Provincie 
Limburg (Peel 
en Maas, 
Maasgouw)

Wij steunen het nieuwe pensioencontract, 
waarover sociale partners na vele jaren van 
overleg een akkoord hebben bereikt. Wij vinden 
het belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden 
zelf de keuze maken om over te stappen. Het 
pensioenstelsel blijft een nationale 
verantwoordelijkheid en wordt tegen lage kosten 
uitgevoerd. Wij blijven aandringen op een goede 
regeling voor het nabestaandenpensioen en het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor 
zelfstandigen moet het eenvoudiger en 
vanzelfsprekender worden om een pensioen op te 
bouwen. Dat betekent dat we de in het 
pensioenakkoord genoemde doelen en 
randvoorwaarden steunen, evenals wet- en 
regelgeving die dit faciliteert. Daarbij gaan we 
er van uit dat voor de transitieperiode 
kortingen worden voorkomen.

A Zie preadvies bij am. 47. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 47 is 
overgenomen.
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49 I.29 Provincie 
Flevoland 
(Zeewolde, 
Lelystad),

Wij steunen het nieuwe pensioencontract, 
waarover sociale partners na vele jaren van 
overleg een akkoord hebben bereikt. Wij vinden 
het belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden 
zelf de keuze maken om over te stappen. Het 
pensioenstelsel blijft een nationale 
verantwoordelijkheid en wordt tegen lage kosten 
uitgevoerd. Belangrijk aandachtspunt is de 
forse daling van de koopkracht van senioren, 
omdat in de afgelopen 12 jaar de pensioenen 
niet zijn geïndexeerd. Wij blijven aandringen op 
een goede regeling voor het 
nabestaandenpensioen en het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor 
zelfstandigen moet het eenvoudiger en 
vanzelfsprekender worden om een pensioen op te 
bouwen.

A Zie preadvies bij am. 47. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 47 is 
overgenomen.

50 I.29 Provincie 
Gelderland 
(Apeldoorn)

Wij steunen het nieuwe pensioencontract, 
waarover sociale partners na vele jaren van 
overleg een akkoord hebben bereikt.Wij vinden het 
belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden 
zelf de keuze maken om over te stappen. goed 
geïnformeerd worden over deze transitie en dat 
bij de besluitvorming evenwichtige 
belangenafweging tussen alle generaties 
vooropstaat. Voor het draagvlak is het van 
belang dat de daarvoor bestemde 
fondsorganen (zoals het 
verantwoordingsorgaan) tijdig worden 
betrokken in de besluitvorming. Het 
pensioenstelsel blijft een nationale 
verantwoordelijkheid en wordt tegen lage kosten 
uitgevoerd. Wij blijven aandringen op een goede 
regeling voor het nabestaandenpensioen en het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor 
zelfstandigen moet het eenvoudiger en 
vanzelfsprekender worden om een pensioen op te 
bouwen.

A Zie preadvies bij am. 47. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 47 is 
overgenomen.
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51 I.29 Provincie Zuid-
Holland

Wij steunen het nieuwe pensioencontract, 
waarover sociale partners na vele jaren van 
overleg een akkoord hebben bereikt onder drie 
voorwaarden: 1. in de transitie periode naar het 
nieuwe stelsel wordt geen enkele korting 
toegepast omwille van het krijgen van een 
draagvlak voor een nieuw stelsel. 2. op korte 
termijn wordt onderzocht op welke wijze weer 
geïndexeerd kan worden . 3. Een 
vertegenwoordiging van gepensioneerden mag 
meepraten en meebeslissen over de invulling 
van het nieuwe pensioenstelsel. Wij vinden het 
belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden 
zelf de keuze maken om over te stappen. Het 
pensioenstelsel blijft een nationale 
verantwoordelijkheid en wordt tegen lage kosten 
uitgevoerd. Wij blijven aandringen op een goede 
regeling van het nabestaandenpensioen en het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor 
zelfstandigen moet het eenvoudiger en 
vanzelfsprekender worden om een pensioen op te 
bouwen.

A Zie preadvies bij am. 47. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 47 is 
overgenomen.

52 I.29 Provincie 
Gelderland 
(Voorst)

Wij steunen het nieuwe pensioencontract, 
waarover sociale partners na vele jaren van 
overleg een akkoord hebben bereikt. Praktisch 
bezien betekent dit dat we de in het 
Pensioenakkoord genoemde doelen en 
randvoorwaarden steunen, evenals wet- en 
regelgeving die dit faciliteert. Wij vinden het 
belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden 
zelf de keuze maken om over te stappen. Het 
pensioenstelsel blijft een nationale 
verantwoordelijkheid en wordt tegen lage kosten 
uitgevoerd. Wij blijven aandringen op een goede 
regeling voor het nabestaandenpensioen en het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor 
zelfstandigen moet het eenvoudiger en 
vanzelfsprekender worden om een pensioen op te 
bouwen.

A Zie preadvies bij am. 47. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 47 is 
overgenomen.

53 I.29 Provincie Zuid-
Holland 
(Gouda)

Wij steunen het nieuwe pensioencontract, 
waarover sociale partners na vele jaren van 
overleg een akkoord hebben bereikt. Wij vinden 
het belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden 
zelf de keuze maken om over te stappen. Het 
pensioenstelsel blijft een nationale 
verantwoordelijkheid en wordt tegen lage kosten 
uitgevoerd. Wij blijven aandringen op een goede 
regeling voor het nabestaandenpensioen en het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor 
zelfstandigen moet het eenvoudiger en 
vanzelfsprekender worden om een pensioen op te 
bouwen. 

A Zie preadvies bij am. 47. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 47 is 
overgenomen.

Hoofdstuk II Een sterke samenleving
II. §Zorg die voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is
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Bestuurs
am. 6

II.2 De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het 
belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom 
kiezen wij voor minder marktwerking en meer 
samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af 
van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde 
financiële prikkels en productietargets die alleen 
maar leiden tot onnodige behandelingen. 
Winstuitkeringen in de zorg worden verboden en 
medisch specialisten komen in loondienst.

CDA Landelijk 
Bestuur

De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het 
belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom 
kiezen wij voor minder marktwerking en meer 
samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af 
van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde 
financiële prikkels en productietargets, die alleen 
maar leiden tot onnodige behandelingen. 
Winstuitkeringen in de zorg worden verboden en 
medisch specialisten komen in loondienst. voor 
zover die alleen maar leiden tot onnodige 
behandelingen. Winstuitkeringen horen hier 
ook niet bij. Zorgaanbieders moeten gericht 
zijn op zinnige zorg en bijbehorende 
verdienmodellen in plaats van dat zij door 
productie worden gedreven. Mocht blijken dat 
zorgaanbieders vooral door productie worden 
gedreven, dan moet worden ingegrepen, 
bijvoorbeeld door het in loondienst nemen van 
medisch specialisten.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 

56 II.2 De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het 
belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom 
kiezen wij voor minder marktwerking en meer 
samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af 
van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde 
financiële prikkels en productietargets die alleen 
maar leiden tot onnodige behandelingen. 
Winstuitkeringen in de zorg worden verboden en 
medisch specialisten komen in loondienst.

Provincie 
Brabant (Asten) 

De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het 
belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom 
kiezen wij voor minder marktwerking en meer 
samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af 
van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde 
financiële prikkels en productietargets die alleen 
maar leiden tot onnodige behandelingen. 
Winstuitkeringen in de zorg worden verboden, en 
Medisch specialisten komen in loondienst en 
medische maatschappen of rechtspersonen in 
de zorgsector worden verboden. Tevens willen 
we meer inzetten op preventie, zoals door triple 
helix projecten in de zorg, waarbij bijvoorbeeld 
door middel van apps een gezonde leefstijl 
wordt aangemoedigd. 

B Niet overnemen.

De afbouw van maatschappen is niet te regelen 
met een verbod. Over preventie wordt reeds elders 
in dit hoofdstuk gesproken.

Het amendement is niet overgenomen.

74 NIEUW Provincie Zuid-
Holland 
(Rotterdam, 
Krimpen a/d 
Ijssel, 
Teylingen)

Gezonde voeding is cruciaal voor een veelvoud 
aan zaken. Zo is er een direct effect op het 
leervermogen, op de mentale weerbaarheid en 
op het algehele welbevinden. Het CDA staat 
daarom de afschaffing van de BTW op 
onbewerkte groente en fruit voor. (Onbewerkt: 
niet op appelsap, wel op appels. Niet op friet, 
wel op aardappels. Niet op maaltijdsalades, wel 
op voorgesneden groente.)

A Niet overnemen. 

In het verkiezingsprogramma heeft het CDA 
gekozen om te pleiten in Europees verband voor 
een verlaging van de BTW op groenten en fruit. 
Juist het bepleiten in Europees verband maakt een 
verlaging van de BTW ook mogelijk. 

Het amendement is niet overgenomen.

Hoofdstuk IV Een dienstbare en beschermende overheid
IV. §Vertrouwen in de rechtsstaat en de overheid 

283 IV.2 Wij willen meer authentieke 
volksvertegenwoordigers met stevige wortels in de 
eigen regio of stad. Om de band met de kiezers te 
versterken en een goede vertegenwoordiging uit 
alle hoeken van het land te waarborgen, willen wij 
de invoering van een regionaal kiesstelsel. 

Provincie Zuid-
Holland (Delft) / 
Provincie 
Groningen 
(Groningen) / 
Provincie 
Utrecht 
(Renswoude)

Wij willen meer authentieke 
volksvertegenwoordigers met stevige wortels in de 
eigen regio of stad. Om de band met de kiezers te 
versterken en een goede vertegenwoordiging uit 
alle hoeken van het land te waarborgen, willen wij 
de invoering van een regionaal kiesstelsel. 

A Niet overnemen. 

De invoering van een regionaal kiesstelsel is een 
langgekoesterde wens van het CDA. Wij vinden 
het belangrijk dat heel Nederland goed 
vertegenwoordigd is in Den Haag en houden daar 
ook rekening mee bij de samenstelling van de lijst. 
Het beoogde kiesstelsel behoudt de evenredige 
vertegenwoordiging in combinatie met de 
mogelijkheid om een regionale kandidaat te 
kiezen.

Het amendement is tijdens de plenaire sessie 
niet overgenomen.
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284 IV.2 100 leden Wij willen meer authentieke 
volksvertegenwoordigers met stevige wortels in de 
eigen regio of stad. Om de band met de kiezers te 
versterken en een goede vertegenwoordiging uit 
alle hoeken van het land te waarborgen, willen wij 
de invoering van een regionaal kiesstelsel. In dit 
nieuwe kiesstelsel dat wij voorstaan wordt een 
landelijke kiesdrempel van 2% ingevoerd.

B Gewijzigd overnemen.

De indiener gaat akkoord met dit voorstel.

Tekstvoorstel:

We kijken of er in het nieuwe kiesstelsel dat wij 
voorstaan een kiesdrempel ingevoerd kan 
worden.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen.

285 IV.2 Provincie 
Gelderland 
(Nijmegen)

Wij willen meer authentieke 
volksvertegenwoordigers met stevige wortels in de 
eigen regio of stad. Om de band met de kiezers te 
versterken en een goede vertegenwoordiging uit 
alle hoeken van het land te waarborgen, willen wij 
de invoering van een regionaal kiesstelsel. 
Daarnaast willen wij invoering van een 
kiesdrempel, bijvoorbeeld naar Duits model. 

B De indiener heeft dit amendement ingetrokken. Het amendement is ingetrokken.

Bestuurs
am. 23

IV.18 Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar 
weer. Wij staan naast hen, omdat de gemeenten 
het dichtst bij mensen staan en veel taken 
vervullen die van grote betekenis zijn in het 
dagelijks leven van ons allemaal. Dat vraagt om 
betere financiële afspraken tussen het Rijk en 
gemeenten en een extra investering in onze 
gemeenten.

CDA Landelijk 
Bestuur

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar 
weer. Wij staan naast hen, omdat gemeenten het 
dichtst bij mensen staan en veel taken vervullen 
die van grote betekenis zijn in het dagelijks leven 
van ons allemaal. Wij willen als Rijk de gemeenten 
versterken in het maken van hun eigen 
beleidskeuzen. Dat vraagt om betere financiële 
afspraken tussen het Rijk en gemeenten en een 
extra investering in onze gemeenten. Dat vraagt 
om betere financiële afspraken, van 
beleidsvrijheid van belastingen tot extra 
investeringen in onze gemeenten.

Overnemen. Het amendement is overgenomen. 
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293 IV.18 Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar 
weer. Wij staan naast hen, omdat de gemeenten 
het dichtst bij mensen staan en veel taken 
vervullen die van grote betekenis zijn in het 
dagelijks leven van ons allemaal. Dat vraagt om 
betere financiële afspraken tussen het Rijk en 
gemeenten en een extra investering in onze 
gemeenten.

Provincie 
Utrecht (De Bilt)

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar 
weer. Wij staan naast hen, omdat de gemeenten 
het dichtst bij mensen staan en veel taken 
vervullen die van grote betekenis zijn in het 
dagelijks leven van ons allemaal. Dat vraagt om 
betere financiële afspraken tussen het Rijk en 
gemeenten en een structurele investering in onze 
gemeenten. De herijking van het 
gemeentefonds mag er niet toe lijden dat 
individuele gemeenten een lagere uitkering 
zullen ontvangen. We zien dat het WMO 
abonnementstarief ongewenste (financiële) 
effecten voor gemeenten heeft. Wij schaffen 
het abonnementstarief af en geven zo 
gemeenten de mogelijkheid terug om een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage te kunnen 
heffen. We blijven werken aan het voorkomen 
van stapeling van zorgkosten, met name voor 
middeninkomens en de betaalbaarheid voor de 
laagste inkomens voor de toekomst."

A Gewijzigd overnemen.

Met de vele indieners is overleg geweest over de 
zorgen die leven rond de verschillende thema's. 
Onderstaande tekst is het resultaat.

Tekstvoorstel: 

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar 
weer. Wij staan naast hen, omdat de gemeenten 
het dichtst bij mensen staan en veel taken 
vervullen die van grote betekenis zijn in het 
dagelijks leven van ons allemaal. Dat vraagt om 
betere financiële afspraken tussen het Rijk en 
gemeenten en een structurele investering in onze 
gemeenten. De introductie van het WMO 
abonnementstarief heeft de gemeentelijke 
autonomie aangetast en de mogelijkheid onder 
druk gezet om maatwerk te bieden aan haar 
inwoners bij gedecentraliseerde taken. Een 
goede uitvoering van gedecentraliseerde taken 
staat sowieso onder druk vanwege de 
beschikbare financiële middelen. Dit vraagt om 
een herijking van deze taken en aanpassing 
van het WMO abonnementstarief. Gemeenten 
krijgen de mogelijkheid om in ieder geval voor 
de hogere inkomens een eigen bijdrage te 
vragen. Daarnaast zal het Rijk structurele 
financiële middelen ter beschikking stellen, 
onder meer voor het uitvoeren van de 
gedecentraliseerde taken als de WMO en de 
jeugdzorg. Daarbij worden de gevolgen van de 
ingevoerde opschalingskorting betrokken.

Het tekstvoorstel uit het preadvies is 
overgenomen. Zie ook bestuursamendement 
23. 
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294 IV.18 BSV / Provincie 
Flevoland 
(Noordoostpold
er) / Provincie 
Zuid-Holland 
(Alphen aan 
den Rijn, 
Zoetermeer, 
Westland, 
Lisse, 
Maassluis) / 
Provincie 
Drenthe 
(Meppel en 
Emmen) / 
Provincie 
Noord-Holland 
(Maassluis, 
Haarlemmerme
er, Wijdemeren) 
/ Provincie 
Fryslân 
(Weststellingwe
rf) / Provincie 
Zeeland 
(Borsele, 
Tholen, 
Reimerswaal) / 
Provincie 
Gelderland 
(Culemborg) / 
Provincie 
Brabant 
(Bergeijk en 
Bladel)

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar 
weer. Wij staan naast hen, omdat de gemeenten 
het dichtst bij mensen staan en veel taken 
vervullen die van grote betekenis zijn in het 
dagelijks leven van ons allemaal. Dat vraagt om 
betere financiële afspraken tussen het Rijk en 
gemeenten en een extra investering in onze 
gemeenten. We zien dat het WMO 
abonnementstarief ongewenste (financiele) 
effecten voor gemeenten heeft. Wij schraffen 
het abonnementstarief af en geven zo 
gemeenten de mogelijkheid terug om een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage te kunnen 
heffen. We blijven werken aan het voorkomen 
van stapeling van zorgkosten, met name voor 
middeninkomens.

A Zie preadvies bij am. 293. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 293 
is overgenomen.

295 IV.18 BSV (CDA 
Leusden, BSV 
Wethouderskrin
g Financien, 
Nederbetuwe, 
Bestuurdersver
eniging)

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar 
weer. Wij staan naast hen, omdat de gemeenten 
het dichtst bij mensen staan en veel taken 
vervullen die van grote betekenis zijn in het 
dagelijks leven van ons allemaal. Dat vraagt om 
betere financiële afspraken tussen het Rijk en 
gemeenten en een structurele extra investering in 
onze gemeenten. Daarbij zorgen we voor een 
rechtvaardige verdeling van de algemene 
uitkering en de middelen voor het sociaal 
domein, zodat alle (ook kleine en middelgrote 
gemeenten) voldoende middelen hebben om 
alle gemeentelijke taken uit te voeren.

A Zie preadvies bij am. 293. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 293 
is overgenomen.
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296 IV.18 Provincie 
Brabant (Etten-
Leur)

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar 
weer. Wij staan naast hen, omdat de gemeenten 
het dichtst bij mensen staan en veel taken 
vervullen die van grote betekenis zijn in het 
dagelijks leven van ons allemaal. Dat vraagt om 
betere financiële afspraken tussen het Rijk en 
gemeenten en een extra investering in onze 
gemeenten. Daarbij zorgen we voor een 
rechtvaardige verdeling van de algemene 
uitkering en de middelen voor het sociaal 
domein, zodat alle (ook kleine en middelgrote 
gemeenten) voldoende middelen hebben de 
door het Rijk gedelegeerde taken.

A Zie preadvies bij am. 293. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 293 
is overgenomen.

297 IV.18 Provincie 
Limburg 
(Valkenburg 
aan de Geul)

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar 
weer. Wij staan naast hen, omdat de gemeenten 
het dichtst bij mensen staan en veel taken 
vervullen die van grote betekenis zijn in het 
dagelijks leven van ons allemaal. Dat vraagt om 
betere financiële afspraken tussen het Rijk en 
gemeenten en een extra investering in onze 
gemeenten. Hierbij denken wij concreet aan het 
afschaffen van de opschalingskorting.

B Niet overnemen Het amendement is niet overgenomen.

298 IV.18 Provincie 
Groningen 
(Midden-
Groningen)

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar 
weer. Wij staan naast hen, omdat gemeenten het 
dichtst bij mensen staan en veel taken vervullen 
die van grote betekenis zijn in het dagelijks leven 
van ons allemaal. Dat vraagt om betere financiële 
afspraken tussen het Rijk en gemeenten en een 
extra, structurele investering in onze gemeenten.

A Zie preadvies bij am. 293. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 293 
is overgenomen.

299 IV.19 Het nieuwe kabinet sluit met de gemeenten, 
provincies en waterschappen een bestuursakkoord 
over de uitvoering van bestaand beleid en de 
nieuwe plannen in het regeerakkoord. Bij nieuwe 
taken hoort altijd nieuw budget. Gemeenten en 
provincies kunnen ook een aanvraag doen bij het 
Nationaal Groeifonds voor investeringen in de 
regionale economie.

Provincie Zuid-
Holland (Lisse, 
Oegstgeest)

Het nieuwe kabinet sluit met de gemeenten, 
provincies en waterschappen een bestuursakkoord 
over de uitvoering van bestaand beleid en de 
nieuwe plannen in het regeerakkoord. Bij nieuwe 
taken hoort altijd nieuw budget. Bij zowel 
bestaande als nieuwe taken hoort altijd 
voldoende budget. In de toekomst worden 
geen nieuwe taken bij hen neergelegd, zonder 
dat zij daarvoor eerst de benodigde middelen 
krijgen. Ook als de kaders waarbinnen 
bestaande taken moeten worden uitgevoerd 
veranderen, zorgen wij ervoor dat gemeenten, 
provincies en waterschappen over voldoende 
middelen blijven beschikken. Zo voorkomen 
we dat voorzieningen in de buurt verdwijnen of 
lokale belastingen moeten worden verhoogd 
door keuzes die in Den Haag worden gemaakt. 
Gemeenten en provincies kunnen ook een 
aanvraag doen bij het Nationaal Groeifonds voor 
investeringen in de regionale economie.

A Zie preadvies bij am. 293. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 293 
is overgenomen.

55 NIEUW Midvoor Het CDA is voor de invoering van een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de 
huishoudelijke hulp binnen de Wmo.

A Gewijzigd overnemen.

Het pleidooi voor WMO wordt opgenomen met het 
nieuwe tekstvoorstel artikel IV.18.

Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 293 
is overgenomen.
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291 IV.17 Wij willen een rem op gemeentelijke herindelingen, 
als de inwoners zelf een fusie niet zien zitten. 
Daarom willen wij dat een gemeenteraad altijd in 
twee instanties besluit over een herindeling. Als er 
na lokale verkiezingen nog steeds een 
raadsmeerderheid voor de herindeling is, kan een 
voorstel worden ingediend. 

BSV (Leusden, 
BSV 
Wethouderskrin
g Financien), 
Provincie 
Utrecht 
(Bunschoten, 
Vijfheerenlande
n, Leusden, De 
Bilt)

Wij willen een rem op gemeentelijke herindelingen, 
als de inwoners zelf een fusie niet zien zitten. 
Daarom willen wij dat een gemeenteraad altijd in 
twee instanties besluit over een herindeling. Als er 
na lokale verkiezingen nog steeds een 
raadsmeerderheid voor de herindeling is, kan een 
voorstel worden ingediend. De 
opschalingskorting die ooit was ingesteld om 
gemeenten te laten fuseren tot gemeenten van 
100.00+ inwoners wordt afgeschaft.

B Zie preadvies bij am. 293. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 293 
is overgenomen.

292 IV.17 Provincie 
Overijssel

Wij willen een rem op gemeentelijke herindelingen, 
als de inwoners zelf een fusie niet zien zitten. 
Daarom willen wij dat een gemeenteraad altijd in 
twee instanties besluit over een herindeling. Als er 
na lokale verkiezingen nog steeds een 
raadsmeerderheid voor de herindeling is, kan een 
voorstel worden ingediend. De 
opschalingskorting voor gemeenten en 
provincies wordt structureel geschrapt.

B Zie preadvies bij am. 293. Het tekstvoorstel uit het preadvies bij am. 293 
is overgenomen.


