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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2016Z11604
Vragen van de leden Kooiman (SP), Van Toorenburg (CDA) en Swinkels
(D66) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het in weerwil van
een Kamermotie sluiten van gevangenissen (ingezonden 9 juni 2016).
Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat er toch gevangenissen dichtgaan?1
Vraag 2
Klopt het dat er voorbereidingen worden getroffen teneinde de gevangenissen te sluiten na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017? Wat voor
soort voorbereidende handelingen betreft het?
Vraag 3
Hoe verhouden de voorbereidingen om gevangenissen te sluiten zich tot de
motie waarin staat dat sluiting van gevangenissen aanvullend op het lopende
masterplan nu niet aan de orde is en derhalve dienovereenkomstig moet
worden gehandeld?2
Vraag 4
Deelt u de mening dat het dienovereenkomstig handelen in ieder geval ook
betekent dat geen voorbereidingshandelingen getroffen mogen worden? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 5
Klopt het dat u de opdracht aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verder
te gaan met de planvorming met betrekking tot het sluiten van gevangenissen niet heeft ingetrokken? Zo ja, waarom heeft u dat gezien de wens van de
Kamer niet gedaan?
Vraag 6
Op welke wijze bent u van plan uitvoering te geven aan de motie waarin de
Kamer heeft uitgesproken dat sluiting van de gevangenissen niet aan de orde
is?3
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Vraag 7
Klopt het dat het de bedoeling is dat de DJI de leegstand op korte termijn
concentreert, wat kan leiden tot feitelijke sluiting van gevangenissen?
Vraag 8
Deelt u de mening dat het, nog afgezien van de voornoemde motie,
onverstandig is voorbereidende handelingen te treffen voor de sluiting van
gevangenissen onder andere omdat politie en Openbaar Miniserie hebben
aangegeven onvoldoende middelen te hebben voor de opsporing4, een groot
aantal veroordeelde personen de celstraf nog niet heeft uitgezeten en er nog
geen visie op resocialisatie en recidivebestrijding is conform de aangenomen
motie-Kooiman c.s.?5 Zo nee, waarom niet?

4

5

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2104821-politie-krijgt-188-miljoen-erbij-maar-tekort-blijft.html en
http://www.nu.nl/internet/4264729/aanpak-cybercrime-politie-en-schiet-ernstig-tekort.html en
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25836142/
__Justitie_door_groot_tekort_niet_klaar_voor_aanslag__.html
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