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Stemmingen moties Inburgering en 
integratie 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie, 

te weten: 

- de motie-Aartsen over een volwaardige toezichts- en 
visitatiestructuur voor de Turkse weekendscholen (32824, 
nr. 371); 

- de motie-Aartsen over voorstellen om werkgerelateerde 
aspecten van het inburgeringstraject meer te richten op 
vrouwelijke nieuwkomers (32824, nr. 372); 

- de motie-Aartsen over afspraken over het actief begelei- 
den van nieuwkomers naar werk of een leerwerktraject in 
tekortsectoren (32824, nr. 373); 

- de motie-Maatoug over een werkbare oplossing voor de 
AGI-ontheffing (32824, nr. 374); 

- de motie-De Graaf over de financiering van scholen en 
weekendscholen door landen aangesloten bij de OIC 
onmogelijk maken (32824, nr. 375). 

(Zie vergadering van 29 september 2022.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van de heer Aartsen stel ik voor zijn motie 
(32824, nr. 371) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Aartsen (32824, nr. 372). 

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

In stemming komt de motie-Aartsen (32824, nr. 373). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV 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-Maatoug (32824, nr. 374). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, 
de SGP, het CDA, BBB, de PVV en FVD voor deze motie 

hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Simons van BIJ1. 

Mevrouw Sylvana Simons (BIJ1): 

Voorzitter. Ik zou graag vóór de motie op stuk nr. 372 heb- 
ben gestemd. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen dit opnemen in de Handelingen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (32824, nr. 375). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van 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. 
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