
26 
Stemmingen moties Wet maatschappe- 
lijk verantwoord inkopen Jeugdwet en 
Wmo 2015 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de 
Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van 
diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede 
grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die 
bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht wor- 
den genomen (Wet maatschappelijk verantwoord inkopen 
Jeugdwet en Wmo 2015), 

te weten: 

- de motie-Westerveld over afspraken met de VNG over 
het behoud van expertisecentra met een landelijke functie 
(35816, nr. 13); 

- de motie-Maeijer over de inkoop van jeugdzorg en 
maatschappelijke ondersteuning uitzonderen van de Euro- 
pese aanbestedingsrichtlijn (35816, nr. 14); 

- de motie-Hijink/Westerveld over de meerwaarde onder- 
zoeken van landelijke tarieven in de Jeugdwet en de Wmo 
(35816, nr. 15); 

- de motie-Hijink over een handreiking voor gemeenten 
over het voorkomen van aanbestedingsprocedures (35816, 
nr. 16); 

- de motie-Hijink over onderzoeken of de Wmo onder het 
toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
gebracht kan worden (35816, nr. 17); 

- de motie-Werner c.s. over onderzoeken of het opnemen 
van de kan-bepaling daadwerkelijk leidt tot minder papieren 
rompslomp bij het contracteerproces (35816, nr. 19). 

(Zie vergadering van 14 april 2022.) 

In stemming komt de motie-Westerveld (35816, nr. 13). 

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

In stemming komt de motie-Maeijer (35816, nr. 14). 

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

In stemming komt de motie-Hijink/Westerveld (35816, nr. 
15). 

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

In stemming komt de motie-Hijink (35816, nr. 16). 

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

In stemming komt de motie-Hijink (35816, nr. 17). 

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

In stemming komt de motie-Werner c.s. (35816, nr. 19). 

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