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Stemmingen moties onderdeel Integra- 
tie en maatschappelijke samenhang 
van de begroting Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 2022 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over het onderdeel Integratie en maatschap- 
pelijke samenhang van de begroting van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2022, 

te weten: 

- de motie-De Graaf over een verbod op de azan (35925- 
XV, nr. 15); 

- de motie-De Graaf/Wilders over alle moskeeën sluiten 
(35925-XV, nr. 16); 

- de motie-Becker over het monitoren van de invulling van 
de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten 
(35925-XV, nr. 17); 

- de motie-Gijs van Dijk over verbetering van de arbeids- 
voorwaarden voor NT2-docenten (35925-XV, nr. 18); 

- de motie-Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude 
inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profi- 
teren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 
(35925-XV, nr. 19); 

- de motie-Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid 
bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de 
onderwijsroute (35925-XV, nr. 20). 

(Zie wetgevingsoverleg van 22 november 2021.) 

De voorzitter: 
De motie-Belhaj c.s. (35925-XV, nr. 19) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat per 1 januari 2022 het nieuwe inburge- 
ringsstelsel van start gaat; 

constaterende dat op dit moment ruim duizenden nieuwko- 
mers in het oude stelsel instromen; 

overwegende dat dit een stelsel is met vele tekortkomingen; 

verzoekt de regering voor de doelgroep die nog onder de 
Wet Inburgering 2013 valt uiterste inspanningen te verrich- 
ten om samen met gemeenten oplossingsrichtingen te 
verkennen binnen het bestaande wettelijk en financieel 
kader met als doel om zo veel mogelijk inburgeraars maxi- 
maal te laten profteren van de voordelen van de Wet 
inburgering 2021 en daarover met elkaar in gesprek te blij- 
ven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 29, was nr. 19 (35925-XV). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (35925-XV, nr. 15). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, JA21, 
de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf/Wilders (35925-XV, 
nr. 16). 

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

In stemming komt de motie-Becker (35925-XV, nr. 17). 

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

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk (35925-XV, nr. 
18). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, Lid Omtzigt, het 
CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga voor deze motie heb- 
ben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Belhaj c.s. (35925- 
XV, nr. 29, was nr. 19). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid 
Omtzigt, het CDA, BBB en Groep Van Haga voor deze 
gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Palland c.s. (35925-XV, nr. 20). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid 
Omtzigt, het CDA, BBB en Groep Van Haga voor deze motie 
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hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 
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