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Antwoord op de Troonrede. — Eindverslagen van de Comm. v. Rapp. over wetsontwerpen Zitting 1920—1921.
MEVROUW,
1. De Eerste Kamer der Staten-Generaal waardeert zeer
het voorrecht, dat Uwe Majesteit wederom in persoon, vergezeld
van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden,
Hertog van Mecklenburg, de zitting der Staten-Generaal heeft
mogen openen.
2. Met Uwe Majesteit is de Kamer van oordeel, dat de
gevolgen van den wereldoorlog zich nog in hevige mate doen
gevoelen en dat, schoon God ons voor zware rampen spaarde,
ook ons vaderland lijdt onder de algemeene ontwrichting der
economische verhoudingen.
De toestand van 's lands geldmiddelen is zorgwekkend.
Het is niet wenschelijk, dat door eene eenigszins beteekencnde
verhooging van de toch reeds zwaar drukkende belastingen
verbetering daarin zal worden gezocht. Inrichting van het
publieke leven op meer bescheiden voel dan tot dusver, is
derhalve onvermijdelijk. Bezuiniging ook in de Staatsuitgaven
zal moeten worden aangebracht.
8. Z}j deelt de meening, dat in de overzeesche deelen van den
Staat een zuinig beheer dringend geboden is. Daarnaast zullen
maatregelen tot verheffing van den economischen toestand
noodig zfln.
4. Hoewel de internationale toestand ernstige aandacht
blijft vorderen, vernam de Kamer met ingenomenheid, dat
de ontwikkeling van de betrekkingen met vreemde Mogendheden in velerlei opzicht reden tot voldoening geeft.
Zy waardeert zeer, dat de in den Volkenbond vereenigde
Mogendheden het besluit namen tot vestiging van het Permanent
Hof van Internationale Justitie te 's Gravcnhage.
6. Met belangstelling mocht zij vernemen, dat belangrijke
wetsvoorstellen aan de Staten-Generaal ter overweging zullen
worden aangeboden. Voor zoover de Kamer tot de behandeling
daarvan zal worden geroepen, kan Uwe Majesteit op hare toewijding en ijver rekenen.
6. Van harte beaamt de Kamer den wensch van Uwe
Majesteit, dat Gods zegen op den arbeid van de Staten-Generaal
moge rusten.

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS
over de ontwerpen van wet tot:

8°. wijziging van de grens tusschen de gemeenten Edam en
Middelie (522);
9°. nadere wijziging van de Visscherijwet (523);
10°. verklaring van het algemeen nut der onteigening van
grond, noodig voor den bouw van arbeiderswoningen te
Jaarsveld, ter voorziening in den woningnood (527).
Tegen deze wetsontwerpen bestond geen bezwaar.
Vastgesteld den 21sten September 1921.

VAN HOUTEN.
SMEENGE.
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EINDVERSLAG VAN DE COMMISSrE VAN RAPPORTEURS
over het ontwerp van wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van aanleg van
een spoorweg van Schaesberg over Kerkrade naar Spekholzerheide. (491 Zitting 1920—1921.)
Tegen dit wetsontwerp werden bij het afdeelingsonderzoek
geen bezwaren ingebracht. Men juichte de indiening toe en
bracht den Minister daarvoor hulde.
Aldus vastgesteld den 21sten September 1921,
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1°. verklaring van het algemeen nut der onteigening van
EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS
eigendommen, noodig voor het uitbreiden van het Raadover het ontwerp van wet tot verhooging van het
huis te Haarlem (487);
HIde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst
2°. verklaring van het algemeen nut der onteigening van
jaar
1921. (521 Zitting 1920—1921.)
eigendommen, noodig voor het uitbreiden van het rnarktterrein te Bellen (488);
Van verschillende zijden werd dit ontwerp toegejuicht, vooral
8°. goedkeuring van een door het Rijk met de gemeente ook, omdat daarin voorkomt een post voor de vestiging van
Rotterdam gesloten overeenkomst tot wijziging van die, een beroepsconsulaat-generaal te Lima.
goedgekeurd by de wet van 10 December 1915 (Staatsblad
n°. 497), in zake ruiling van terreinen aldaar (489);
Aldus vastgesteld den 21sten September 1921.
4°. verklaring van het algemeen nut der onteigening ten
VAN HOUTEN.
behoeve van uitbreiding van het stationsemplacement
Leiden van den spoorweg Amsterdam—Rotterdam (492);
SMEENGE.
VAN KOL.
6°. overbrenging van een gedeelte van den Rijksweg op ZuidBeveland in beheer en onderhoud bij de gemeente Goes (497);
VAN DER LANDE.
6°. wijziging en verhooging van hoofdstuk VHJS der StaatsDE VOS VAN STEENWIJK.
begrooting voor het dienstjaar 1921 (512);
7°. wijziging van artikel 8 c der Woningnood wet (514);

