
273. 2-3. 
Wijziging van het IVde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 1931. 

Artikel IV. 

Het navolgend artikel van voormeld hoofdstuk wordt ge
lezen als volgt: 

T I T E L A. G E W O N E D I E N S T . 

Afdeeling X. Uitvoering der Psycho
pathenwetten. 

Onderaf deeling I . ' Rechtstreeksche 
Regeer'ingszorg. 

Paragraaf I I . Rijksasyls. 

A. Algemeene Gestichtsdienst. 

Artikel 105. Materieele behoeften en 
overige uitgaven. (Algemeene Ge
stichtsdienst) . 

Aangewezen voor toepassing van 
artikel 24 der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, n°. 2-59) tot een 
bedrag van ten hoogste f 75 000 

terwijl het artikel 

wordt en mitsdien 
verhoogd m e t : gebracht o p : 

f 75 000 f 93 239 

Artikel V. 

Ten gevolge van het bepaalde in de voorgaande artikelen 
dezer wet wordt: 

verhoogd met : verminderd m e t : en mitsdien 
gebracht o p : 

Gewone dienst. 

Afdeeling VIII. 

Afdeeling VIII f 50 000 f 5 954 045 

Onderaf deeling IV ' 50 000 82 682 

Afdeeling X. 

Afdeeling X f 69 000 389 567 

Onderafdeeling I. 

Onderafdeeling I 94 000 280 067 

Paragraaf II. 

Paragraaf I I 94 000 269 597 

A 75 000 95 564 

C 19 000 64 700 

Onderafdeeling I I 25 000 109 500 

Afdeeling XVI 19 000 293 118 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

De Minister van Justitie, 

273. 3. 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Artikel I. 

Artikel 97. He t aantal gevallen, waarin de betrokken instel
lingen voor eene tegemoetkoming in de kosten van uitrusting, 
als in dit artikel bedoeld, in aanmerking komen, is gebleken 
hooger te zijn dan dat, waarop bij de samenstelling der begroo
ting is gerekend, zoodat eene verhooging van f 6000 noodig is. 

Artikel II. 

Artikel 67. Aangezien in 1931 geen uitgaven zullen worden 
gedaan, betrekking hebbende op de inrichting en exploitatie van 
de jeugdgevangenis te Zutphen, vermits dit gesticht dit jaar nog 
niet in werking zal gesteld kunnen worden, noch uit anderen 
hoofde kosten zullen zijn te maken inzake maatregelen betref
fende wijziging der strafexecutie, acht ondergeteekende het 
mogelijk zonder eenig bezwaar dit artikel met het daarop ge
raamde bedrag te verminderen. 

Artikelen 95 en 155. De voorgestelde verminderingen kunnen 
zonder bezwaar geschieden en strekken ter compenseering van 
de aangevraagde verhooging op artikel 97 en van het nieuw 
ingevoegde artikel 112A. 

Artikelen 117 en 118. Vermits de kosten van gezinsverpleging 
van psychopathen en hunne reclasseering nog slechts weinig 
tot ontwikkeling zijn kunnen worden gebracht, zijn de uitgaven, 
beneden de raming gebleven. 

Dientengevolge is het mogelijk deze artikelen resp. met 
f 15 000 en f 10 000 te verminderen. 

Artikel III. 

Artikel 112A. De tijdelijke maatregelen, welke getroffen 
moesten worden voor psychopathenverpleging in het Rijks
krankzinnigengesticht te Eindhoven, tengevolge van plaats
gebrek in de Rijksasyls te Leiden, zullen voor 1931 een bedrag 
van plus minus f 19 000 vergen. 

Een paviljoen is bereids als psychopathen-asyl ingericht, ter
wijl een tweede paviljoen (voor de helft) eveneens in gereed
heid zal worden gebracht. 

Het op dit artikel aangevraagde bedrag strekt dus tot vol
doening van gemaakte kosten inzake voorzieningen in gebouwen, 
kosten van personeel en administratie, kosten van verpleging en 
verder alle bijkomende uitgaven. 

Artikel IV. 

Artikel 105. Ten aanzien van voor de verbouwing van het 
Rijksopvoedingsgesticht „Veldzicht" te Avereest tot psycho
pathenasyl benoodigde gelden, moge hierbij worden verwezen 
naar hetgeen de ondergeteekende hierover heeft opgemerkt in 
de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag op Hoofd
stuk IV der Rijksbegrooting voor 1932, Afdeeling X, pagina 32. 

Van het aangevraagde bedrag zal in 1931 slechts een gedeelte 
kunnen worden benut ; doch door dit artikel tevens aan te 
wijzen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet 
1927 (Staatsblad n°. 259) zal het mogelijk zijn om met de ver
bouwing in 1932 door te gaan. 

Het z.g. Landbouwgesticht", dat reeds geheel ontruimd is, 
zal voor het aangevraagde bedrag van f 75 000 voor de nieuwe 
bestemming gereed zijn te maken. 

De Minister van Justitie, 

J. DONNER. 


