Beleidsnotitie 2010
DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali
02-01-2010

Inleiding
2010
Een goede start

Financiën en
procurement

Het streven blijft om het Annual Workplan (AWP) (maart 2009-juli 2010) met een
agressieve aanpak doelgericht uit te voeren, alsook het vervolg AWP voor de
daarop volgende 18 maanden, dat uiterlijk medio 2010 zal zijn voorbereid en
vastgesteld.
Het DLGP-II is in 2009 goed opgang gekomen, weliswaar meer in voorbereidende
dan in uitvoerende zin. Deze notitie beoogt alle actoren op beleidsniveau en
overige betrokken medewerkers, alsook externe deskundigen een geïntegreerd
beeld te geven van het te voeren beleid bij de implementatie van het DLGP.
overige detail informatie volgt in het komend semester rapport, dat eind maart
2010 verschijnt.
Veel tijd is gaan zitten in het invoeren van moderne project management tools, in
het opzeten van goede structuren voor de financiële administratie en het
procurement plan, alsook in het procuren van consultants, goederen en werken
volgens de regels van Bank. De tevredenheid van de Bank en het vertrouwen in de
PIU heeft ertoe geleid, dat de ‘treshold’ grenzen, zodanig zijn verlegd, dat de PIU
meer ruimte krijgt zaken ex-ante af te handelen en ex-post te verantwoorden.
Per 5 januari 2010 zijn er 42 contracten getekend waarvan 18 reeds volledig zijn
uitgevoerd. De overige 24 contracten zijn service contracten voor een langere
periode.

Aantal Getekende Contracten
Totaal Bedrag aan getekende contracten
Totaal Bedrag Betaald aan Contracten
Aantal Contracten volledig betaald
Aantal Lopende Contracten

Aantal Contr
USD
676,817.91
177,330.58
499,487.33

Van de 42 getekende contracten betreft 68% consulting contracten en de
resterende 32 % zijn contracten voor aanschaf van goederen. Voor een detail
overzicht van getekende en in uitvoering zijnde contracten zie bijlage A.
Het beleid van de financiële afdeling over het jaar 2010 is alsvolgt:
− Per 15 januari 2010 zullen de begroting versus realisatie cijfers over het
afgelopen jaar gepresenteerd worden.
− In de maand januari vindt er inventarisatie plaats van aangeschafte vaste
activa uit het DLGP II budget.
− Het maandverslag, waarbij er verslag wordt gedaan over de bestedingen uit
IDB- en Counterpart middelen betreffende de afgelopen maand en het
verslag, dat elke tweede week van de maand wordt aangeboden aan de
Directeur van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, zal nu in het
Engels gepresenteerd worden, waardoor dit verslag ook naar de IDB kan
worden gecopieerd.
− Verder is een van de hoofdprioriteiten van de Financieel Administrateur
om te bewerkstelligen dat de financiële administratie van de PIU eindelijk
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via WANficilteiten

in een financieel software pakket kan worden gedaan. Intussen is van de
IDB goedkeuring verkregen omtrent de keuze van de financiele software.
Het procurement proces loopt door. De verwachting is dat tegen eind maart 2010
het aantal van getekende contracten zal oplopen tot een bedrag van
US$ 3,262,378,84
Het jaar 2010 zal opvallen als het jaar van de implementatie, aangezien het
grootste bedrag in het Capital Investment Project (CIP projecten) zit. Met name zal
de bevolking opvallen, dat de gecertificeerde districten op eigen kracht met
participatie van de bevolking werken uitvoeren in de woonkernen naar hun eigen
keuze. Pas wanneer de bevolking met tevredenheid begint te reageren over de
werkwijze vanuit het decentralisatieprogramma, kan de uitkomst van het DLGP
worden getoetst.
Verschuivingen in de planning, alsook vertragingen in de uitvoering zullen in 2010
niet uitblijven, gelet op de intensieve betrokkenheid van het bestuursapparaat bij
de aankomende verkiezingen op 25 mei 2010.
De bedoeling is bijvoorbeeld om bepaalde trainingsactiviteiten en bouwactiviteiten
te verschuiven naar een periode na de verkiezingen, en enkele activiteiten van na
de verkiezingen naar voren te halen, zoals het alvast in voorstudie nemen van CIPprojecten op het gebied van vuilophaal en openbare markten.
De PIU zal door veranderende inzichten met enige afwijkende voorstellen te
komen om de belangen en de doelen van het Ministerie via het DLGP beter tot zijn
recht te laten komen. Dit is in ieder geval te verwachten in de navolgende
gebieden:
• op het gebied van de BIC’s door per district – naast permanente BIC’s in
bepaalde ressorten - ‘mobiele BIC Units’ te introduceren, hetgeen mogelijk
is door herallocatie van de beschikbare middelen en door aanpassingen te
plegen in het programma.
• op het gebied van e-government, gerelateerd aan de WAN faciliteiten in
het IDS-gebouw, die immense mogelijkheden bieden; de zelfstudie, en de
recentelijk genoten e-government en ICT trainingen van de ICT Task
Manager van de PIU in deze branche brengen nieuwe inzichten naar voren
om te komen tot voorstellen m.b.t. herallocatie van de beschikbare
middelen voor een beter resultaat voor het ministerie en de districten. IDB
stelt veel vertrouwen in het sub-component WAN/ICT structuren en
faciliteiten als basis voor e-governement. IDB President Louis Moreno
toonde tijdens zijn eendaags bezoek in september 2009 aan Suriname grote
belangstelling in dit onderdeel en zei dat elke investering in deze branche is
verantwoord.

PIU team met Louis Alberto Moreno
(President IDB, derde van links)

Powerpoint presentatie DLGP-MD aan
President IDB Hoofdkwartier
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Nadruk op
nieuwe taken
Sipaliwini en
Paramaribo

•

met betrekking tot de taakstelling Sip[aliwini, behorende tot diens
autonome huishouding. De nadruk bij Level 2 capaciteitsopbouw zal
liggen op gemeenschapsontwikkeling.
• met betrekking tot de taakstelling Paramaribo, behorende tot diens
autonome huishouding en medebewind. De nadruk tijdens de Level 2
capaciteitsopbouw zal liggen op onderhoud van parken en plantsoenen
(autonomie volgens WRO) en de verbetering van de administratieve
infrastructuur, nodig voor een efficiënt en effectief vergunningenbeleid
(vergunningen voor beroepen en bedrijven), o.a. door het invoeren van
one-stop-window faciliteiten, gelinkd met het BIC op het
districtscommissariaat en de one-stop-window-centrale van KKF
(medebewind). Deze uitspraak deed de DC van Paramaribo in zijn
toespraak tijdens de opening van de jaarbeurs 2009,

Hiermede gaat gepaard het versterken van het bestuursapparaat, zodanig dat
bestuurshandhaving (en – dwang) plaats vindt op een wijze zoals het in het
publiekrecht en in de maatschappij betaamt.
Level 1 Coronie, Het beleid is erop gericht om de Level-1 activiteiten van de nieuwe pilot districten
binnen de gestelde termijnen vóór de aanstaande verkiezingen te realiseren. Dit
Saramacca en
schema mag niet worden ontregeld. Ook zijn binnen het component van CW alle
Brokopndo en
maatregelen getroffen dat de uitvoering van de CIP-projecten – door of vanwege
CIP-projecten
de verkiezingen - niet in gedrang komen.
veilig stellen
De PIU stelt voor een geïntegreerde aanpak op basis van een duidelijk met het
Geïntegreerde
Ministerie overeengekomen communicatieplan, dat separaat van deze beleidsnota
aanpak
bij het Ministerie is ingediend bij dezerzijds schrijven d.d. 02-01-2010.
Volgens deze aanpak heeft de nieuwe ODDB, tevens Coördinator van Task Force
MinRO, zoals voorgesteld in de concept-beschikking instelling TF-RO, een
leidende rol. Intussen zijn Leden van TF-RO begonnen met participatie in de
wekelijkse PIU meeting. Hieronder zijn enkele gebieden aangegeven, waarin de
ODDB een rol van betekenis kan hebben:
Reguliere
• in de uitvoering van de reguliere administratieve taken, verbonden aan het
administratieve
Onderdirectoraat Districtsbestuur, met name als trekkersrol in het inlopen
taken
van de achterstand in de afdoening van DLGP-zaken, voorkomende op de
3

Reeds gedane
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•

Nieuw
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en
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Financieel
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•

to-do-list van de Directeur van RO.
in de implementatie van de reeds gedane studies (Bestuursmodellen
Sipaliwini
en
Paramaribo,
Traditioneel
Gezag,
modern
Districspersoneelsbeleid, Lange termijn decentralisatie strategie en
hervormende projectvoorstellen, vervat in diverse rapporten (HRM,
trainingsmodules, Handboek Districtsverordeningen en Districtsbesluiten) ,
alsook het bevorderen van wetsproducten, waarvan de implementatie van
het DLGP afhankelijk is.
in de uitvoering van het interim- en het nieuwe bestuursmodel, als ook het
nieuwe financieel stelsel:

Lim A Po Institute

Burgers

Regering

verkiezen
benoemt

DC

Districtsbestuur
Leden
DS

Districtsraad
Districts
Functinarissen

DA
benoemt

Diensthoofden
DS
DA

Districts
Functinarissen

Personeel

benoemt
www.decentralisatie.org
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Nieuw Bestuursmodel

Handboek /
Strategisch Plan
Decentralisatie

WRO-taken

Districts
Implementatie
Plannen (DIP)
Project
Management
Training

Nieuw Financieel stelsel

•

in de uitvoering van het Handboek Decentralisatie Ministerie van R.O.,
vastgesteld bij Beschikking van de Minister d.d. 07-11-2006 no. 7236
(Beschikking Strategisch Plan Decentralisatie). Vooral in het ontwikkelen
en uitvoeren van de voorgeschreven ‘road map’ om meer taken,
verantwoordelijkheden en budgetten over te dragen naar de versterkte
districten, zoals brandweer.
• in de uitvoering van de taken volgens WRO m.b.t. toezicht op de
functionering van de DC’s, de regionale Organen (DR, DB en RR) en het
verlenen van technische bijstand aan de DMT’s volgens de beschikking
instelling Task Force Ministerie van R.O. met gebruikmaking van het
DLGP-boekje: Handvat Regionale Bestuursvoering
• in het monitoren van de activiteiten bij de uitvoering van het Districts
Implementatie Plan (DIP) van de districten en counteren van de PIU-Task
Managers en de door de PIU aangetrokken consultants.
Voor het welslagen van het Onderdirectoraat D&D is vanuit de PIU aan de
daarvoor in aanmerking komende stafmedewerkers project management trainingen
verzorgd in het managen en monitoiren met toepassing van moderne management
tools in MsProject. De consultant zal het RO team gedurende 2010 coachen in de
toepassing van deze management tool. Ook de DMT’s en de nieuwe DA’s hebben
deze trainingen gevolgd. De DMT’s van de nieuwe pilot districten volgen in
tweede helft van 2010.

Uitreiking certificaat aan RO-management team
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Enkele andere
urgente DLGPzaken, die om
aandacht,
speciale aanpak
vragen
Level 1
certificatie
Sipaliwini

Er zijn in 2009 enkele andere zaken dan hierboven al vermeld, die onvoldoende
aandacht hebben gehad. Beleidsmatig zal hierop moeten worden ingegaan ter
voorkoming van afzwakking van de tot dusverre bereikte resultaten. Zelfs de
voortgang van het Programma kan in gedrang komen. Hieronder zijn enkele
vermeld:
•

Staatsbesluit
finaciële
decentralisatie
nieuwe pilot
districten

•

WANfaciliteiten

•

IDS

•

De Wettelijke certificatie Level 1 Sipaliwini. Het lukt maar niet om de
wettelijke documenten vanuit het Ministerie te ontvangen om het district
Sipaliwini Level 1 wettelijk te certificeren. Het proces loopt al vanaf
02-06-2008. In deze gaat het om de Machtigingsresolutie van de President
om de arbeidsovereenkomst tussen de DC en de DA formeel tot stand te
brengen. Zo gauw dit in orde is, zal CLAD een rapport uitbrengen om aan
te geven, dat het district aan alle wettelijke en projecmatige eisen voldoet.
Vervolgens wordt dan de certificatiebeschiking door de Ministers van
Financiën en R.O. getekend. Vooruitlopend hierop is besloten in Sipaliwini
door te gaan met de realisatie van de Level 2 voorzieningen, zonder, dus, te
voldoen aan de basisvoorwaarde, dat het district eerst wettelijk Level 1
moet zijn gecertificeerd. Hier zijn risico’s aan verbonden, bijvoorbeeld
stopzetten van verdere investeringen.
Het Staatsbesluit Financiële Decentralisatie Coronie, Saramacca en
Brokopondo, dat de RvM en de Staatsraad al gepasseerd heeft. Het lukt
maar niet om het afgekondigd te krijgen. Missive 955/RvM d.d. 28-10-2008
Aangeboden aan SR 17-11-2008). In afwachting hierop (wettelijke vereisten
om een district in het DLGP te krijgen) zijn de activiteiten om het DLGP in
deze districten te implementeren volop aan de gang. Als mocht blijken dat
eind maart 2010 dit nog steeds niet heeft plaatsgevonden, dan zal de
wettelijke Level 1 certificatie van deze districten daarop stuiten.
WAN-FACILTEITEN. De effecten vaan de investeringen in WAN-faciliteiten
voor het Ministerie van RO, de overige ministeries, en met name voor de
districten op modern en op –e-government
gebaseerde bestuursvoering moeten niet worden
onderschat. De investeringen ter afronding van
dit, een niet onbelangrijk onderdeel van het
DLGP, gaan onverkort door. Zie uitgebreide
updated stand van zaken hieronder in component
II ‘ sub comp ICT. Vanaf april 2009 is niet
gelukt om het Ministerie zo ver te krijgen om via een powerpoint presentatie van
PIU-ICT TM en de betrokken consultants kennis te nemen van de unieke ICT en
e-government opties die in het WAN-project vervat zijn.

INTER-DISTRICTEN SAMENWERKING
Het Ministerie is niet aan toe gekomen om aandacht te geven aan de voorstellen,
gedaan bij het schrijven van de Managing Director d.d. 26/06/09 MD/84/09,
betreffende structurering en formalisering van het INTER-DISTRICTEN
SAMENWERKINGSVERBAND. Hier zij nogmaals gewezen op het gewicht en
het belang van deze organisatiestructuur, die een duurzaam decentralisatieproces
garandeert. Hieraan worden opgehangen: de districten, de Interne Controle, de
WAN, de Belasing Administratie Systemen, de e-government en overige ITfaciliteiten voor de centrale en de lokale overheid. Bij de start van het Programma
in 2003 waren er weinig inzichten. Pas in 2008 en 2009 kwam dit onderdeel goed
op gang en staat op het punt van operationalisering.
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HET IDS/WAN-gebouw. 11-06-2009 sleutelklaar opgeleverd.
fully loaded: meubilair, equipment, WAN-centrale.
Het wachten is op aansluiting van electra door EBS

D.i. een vereiste van het initiële Programma:
• Project Implementation Plan (PIP) 2.1.6 Local Government exchange system;
• Establish Inter-District Exchange Organization US$ 11.500 (y-1)
• Zie: LFW dlgp-1 (2001)
• Institutional framework for local government sector is strengthened
• Information exchange network for local governments created and functioning
with 2 meetings per year.
• Information exchange network defines bylaws and fee structure

DSOP

Eerder gerapporteerd:
BIJ UITBLIJVEN VAN DE OPRICHTING OVERHEIDSSTICHTING “IDS” KOMEN
(I) BEHEER IDS-GEBOUW IN GEVAAR, (II) WAN-OWNERSHIP IN GEVAAR,
(III) TAS OWNERSHIP IN GEVAAR, (III) INTERNE CONTROLE DISTRICTEN IN
GEVAAR. Deze stichting moet niet worden gezien als andere
overheidsstichtingen. Vergelijkingen gaan niet op, vanwege de ‘unieke’ structuur,
die juist duurzaamheid garandeert, o.a. door de bemensing in de sfeer van
‘ambtshalve’ te regelen.
Het IDS/WAN-gebouw is per 11 juni 2009 ‘sleutelklaar’ opgeleverd. Gevraagd is en
wordt om de gedane voorstellen goed te keuren. In afwachting op reactie wordt/is
doorgewerkt volgens de gedane voorstellen. Eerder was gevraagd de indiening van het
raadsvoorstel bij de RvM ter goedkeuring van de statuten te willen bevorderen. In 2009,
dus, niet verder gekomen dan terloopse niet afrondende besprekingen tussen de MD en de
departementsleiding. Gepleit wordt voor spoedige afrondende besprekingen.
• Districts Strategisch Ontwikkelings Plan (DSOP)
DSOP’s van Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Saramacca zijn bij brief
van 05-01-09 aan de departementsleiding aangeboden. Wacht op goedkeuring c.q.
een datum waarop de betrokken consultants op uitnodiging van de Directeur een
presentatie komen houden. Deze documenten dienen ten spoedigste doorgeleid te
worden naar het Planbureau en het Ministerie van PLOS. In 2010 zal PIU
consultants aantrekken voor de voorbereding en opstelling van het DSOP voor de
districten Paramaribo en Sipaliwini. De overige drie districten krijgen hun
DSOP’s in 2011. Het is zeer aan te bevelen, dat PLOS en Planbureau tijdig
kennisnemen van deze vanuit de basis geproduceerde plandocumenten, die een
enorme input kunnen betekenen voor de opstelling van het MOP voor de
komende vijf jaar na het aantreden van de nieuwe regering.
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Hoofdlijnen beleid/status per component
I. Wettelijke Hervormingen
Traditioneel Gezag en
Financiële Decentralisatie

Aanpassing tarieven Art-4
wetten uit de Interimregeling
en invoeren van
districtscomptabiliteitsregelin
g

Ontwerp nieuw wettelijk
kader financiele
decentralisatie

•

Ontwerp-wet regelende de plaats en de rol van het
Traditioneel Gezag in de financiële decentralisatie
Status: De ToR is reeds door de Directeur van RO en de
IDB goedgekeurd. Na shortlisting kan het contract met het
Lim Apo Instituut ondertekend worden, met dienverstande
dat in deze consultancy een met het Ministerie overeen te
komen cultureel antropoloog wordt toegevoegd, die
affiniteit heeft met de marrons en de inheemsen. Bij de
uitvoering zal de departementsleiding gevraagd worden een
counterpart team aan te wijzen om nauw samen te werken
met de PIU en de consultant(s).
• Ontwerp-wettelijke regelingen m.b.t districts
kadaster, districtscomptabiliteit en aanpassingen van
de tarieven in de wetten, opgesomd in artikel 4 van
de Interimregeling Financiële Decentralisatie
Status: Procurement processen voor het aantrekken van
consultant(s) al achter de rug. In Januari 2010 kan het
contract worden getekend met het advokatenkantoor Mr.
Schuurman. De Afdeling ROW/D&D wordt betrokken als
counterpart vanuit het Ministerie
• Ontwerp-institutioneel wettelijk kader financiële
decentralisatie
Status: in eerste instantie al behandeld in de RvM, na
presentatie van Mr. Hans Lim Apo. Na commentaren van
de zijde van de Minister van J&P en de Minister van ATM
is het pakket wederom aangeboden aan Mr. Hans Lim Apo.
Druk zal worden uitgeoefend op de consultant de
aanpassingen uiterlijk medio Januari 2010 af te ronden om
opnieuw middels raadsvoorstel bij de RvM in te dienen.
Er zal beleid gemaakt moeten worden om dit pakket aan
wetsontwerpen nog voor de komende verkiezingen in te dienen via
de President/Staatsraad voor behandeling in DNA.

II. Capaciteitsopbouw m.b.t. Financien (Districtsinkomsten en –uitgaven), Planning
en Administratie
Operationaliseren van DFP’s in nieuwe pilot districten:
DFP
Districts-Administrateurs
(DA)
V.l.n.r.> Koentelakoemarie
Hardwarsing (DA Sar’ca),
Ravin Jiawan (DA Parbo
zuidwest), Monique Finkie
(DA Brokopondo) en
Roberta Leefland
(DA Coronie)
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•

DIP

•

Aanstellen van de 4 nieuwe DA’s in de nieuwe pilot districten
heeft reeds plaatsgevonden. De salarissen van de DA’s zijn per
1 januari 2010 op de betaalsrol van het Ministerie van RO
opgebracht. De PIU zal de concept documenten betreffende
hun positie produceren en aanbieden aan de Directeur van RO
voor hun aanstelling middels resolutie.
Opstellen van het Districts Implementatie Plan en introductie
ervan in de nieuwe pilot districten – op het district Brokopondo
na - heeft ook al plaatsgevonden.

Coronie

Sipaliwini

Terreinauto’s

•

Saramacca

Paramaribo

Aanschaf van 4-tal terreinautos:
¾ Een Nissan busje voor Paramaribo Zuid-west is al
gekocht en ontvangen door de PIU. Wordt aan het
district tezamen met de installatie van de DA en de
DFP uiterlijk eind januari overgedragen
¾ Een Nissan terreinauto is ook al bij de PIU
aangeleverd, terwijl 2 nog in bestelling zijn. De
levering wordt eind februari 2010 verwacht. De
auto’s worden aan de districten door tussenkomst
van de Directeur van RO overgedragen tegelijk met
de installatie van de DA en de DFP in het district.

De Mini-bus voor Paramaribo
Zuidwest

Terreinauto voor een der
overige nieuwe districten
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•

Renovatie

Meubilair en equipment

•

BFM-systemen

•

Training DFP-personeel

•

Samanewerking DFP en
sub-betaaldienst Financiën

renovatie / uitbreiding kantoorruimte op de
districtscommissariaten voor de inrichting van de DFP
¾ Saramacca: oplevering eind januari 2010.
¾ Coronie: Uitvoering is startklaar. Oplevering eind
maart 2010.
¾ Paramaribo zuidwest: Starklaar. Oplevering eind
januari 2010
¾ Brokopondo: Bestekklaar voorbereid. Oplevering
eind maart 2010
Ten behoeve van de nieuwe DFP’s.
Procurement deels uitgevoerd, deels in proces. Inrichting naar
mate van oplevering van de DFP ruimte.
Installatie van de BFM-systemen in AccountView (AV) in de
nieuwe pilot districten vindt plaats na verbetering van de BFMsystemen in de gecertificeerde districten.
De evaluatie van de BFM-systemen en van het gebruik van
AccountView in de bestaande DFP’s van de gecertificeerde
districten
door
buitenlandse
consultants
en
het
Accountantskantoor Tjon A Hung heeft uitgewezen, dat de
DA’s gebruik maken van een AV dat geïnstalleerd is o.b.v. een
niet op maat ontworpen pakket. Vanwege het gemis van een
Financieel Administratief Handboek (was nog niet af) heeft de
installtie tijdens DLGP-I van de boekhoudkundige / financiële
administratie niet op juiste wijze plaatsgevonden. In de
afgelopen maanden is op basis van een door de Directeur van
R.O. en de IDB goedgekeurde ToR een consultant
(Rambharos) aangetrokken om dit alles nader te onderzoeken
en met voorstellen te komen tot verbetering van de BFMsystemen in de gecertificeerde districten. Intussen is het rapport
met aanbevelingen bij schrijven van de MD d.d. 18-11-2009
aan de Directeur aangeboden. Op basis van de aanbevelingen
en de door de consultant voorbereide ToR is thans het proces
ingezet om een team van consultants aan te trekken voor de
upgrading van de BFM-systemen, herinrichting van de
financiële administratie in AV in alle 10 districten, training van
alle 11 DA’s om binnen het systeem te functioneren en om de
DA’s gedurende één jaar te coachen, zodanig dat ze niet
afwijken en correct functioneren. Hierdoor zullen de klachten,
die ook door het Ministerie worden ervaren, uit de wereld zijn
geholpen.
training van de DA’s en het DFP-personeel in Basis Kennis
Boekhouden en het BFM handboek.
Procurement processen voor het aantrekken van consultants
zijn achter de rug. Contract met SOOS is al gesloten. Contract
met Wonnie Boedhoe ligt gereed om te worden gesloten ter
aanpassing van het BFM handboek o.b.v. het gewijzigde DLGP
HANDVAT, hetgeen inhoudt, dat de districtsbegroting een
reflexie moet zijn van de WRO. De trainingen in het
aangepaste BFM handboek starten al in januari 2010.
• De PIU zal inhoud geven aan de samenwerking tussen de
DFP’s en de sub-betaaldiensten van het MinFin in de
districten. In Saramaca, Coronie en Paramaribo zullen de
sub-betaaldiensten van MinFin in de districten de belasting
9

Uitkomst DFP

•

en niet belastingmiddelen ontvangen en aan de DA
afdragen. In Brokopondo zal de DFP alle belasting-en niet
belastingmiddelen ontvangen en afdragen aan de Centrale
Betaaldienst van MinFin, voor zover het middelen van
MinFin betreft, en dat deel, voortvloeiende uit artikel 4
Interimregeling in het Districtsfonds storten. Deze
specifieke regeling zal de PIU in samenwerking met het
TF-MinFin uitwerken en voor goedkeuring voorleggen aan
Minister van RO en van Financiën. Een dergelijke
samenwerking is ook overwogen in de gecertificeerde
districten.
Uitkomst: eind maart mag de technische certificering Level
1 van de drie nieuwe pilot districten door de PIU worden
verwacht, terwijl de procedure van de wettelijke
certificering simultaan zal worden ingezet met de bedoeling
nog voor de verkiezingen of kort na de verkiezingen de
districten Coronie, Saramacca en Brokopondo wettelijk
voor level 1 te certificeren en de DFP in Paramaribo
wettelijk te splitsen in een DFP voor Paramaribo noordoost
en een DFP voor Paramaribo zuidwest.

Veldbezoek Saramacca

IDB-Operation Specialist, Mr. Gabriel Nagy in Saramacca
m.b.t. DFP ruimte tijdens de renovatie

De IDB heeft aangekondigd regelmatig contrôle uit te oefenen op de
activiteiten in de districten, waartegen de PIU geen enkel moeite heeft.
Veldbezoek Coronie

Bespreking m.b.t. DFP ruimte Coronie

Training van het
districtspersoneel volgens
de nieuwe formatie van
het districtsorganogram

De uitbouw voor DFP ruimte

De PIU heeft uitgekeken naar de verrichtingen van het Ministerie in
het opzetten van een bestuursopleiding voor de Bestuursambtenaren.
Deze is inmiddels onder coördinatie van Drs. Rick Aron reeds
opgestart en wel op twee niveau’s, t.w. middelbaar en hoger kader.
Het is opgevallen dat de curricula standaard zijn en niet specifiek voor
de op de praktijk gerichte kennis, die nodig is voor de bestuursvoering
volgens de kaderwetgeving, zoals vereist voor de functionering van
een decentrale overheid. Zie ook hetgeen hieromtrent is gesteld in het
Handboek / Strategisch Plan Decentralisatie van het Ministerie van
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Renovatie
districtscommissariaten
van de nieuwe pilot
districten

R.O.
De PIU zal een ToR voorbereiden om een curriculum deskundige aan
te trekken om exact aan te geven welke aanpassingen c.q. aanvullingen
in de bestaande opleidingen moeten worden gepleegd om het
districtspersoneel geschikt te achten voor de vervulling van de
decentrale taken. Ook zal de deskundige de veelheid van de gedurende
DLGP-I op ad hoc basis voorbereide trainingsmodules, volgens welke
het districtskader trainingen heeft ontvangen, moeten doornemen voor
eventuele aanbevelingen voor gebruik ervan tijdens de recentelijk
opgestarte bestuuropleidingen.
De PIU zal voorstellen uitwerken en het Ministerie voorleggen. Het
ziet er niet naar uit dat vanuit de PIU aan het districtskader trainingen
zullen worden geïnitieerd voor de verkiezingen. Zie ook hetgeen
hieromtrent in de inleiding is opgemerkt.
Dit omvat: renovatie, herinrichting met modern meubilair, alle ruimten
voorzien van airco, upgrading van de electrische installatie, opzetten
van de service room voor het LAN/WAN netwerk. Vanuit de PIU
worden slechts materialen (na openbare aanbesteding volgens de
procurementregels van de IDB) verstrekt op basis van bestektekening,
vooraf opgesteld en goedbevonden door de districtsleiding. De
technische diensten van de districten voeren zoveel mogelijk de
werkzaamheden in eigen beheer uit.
• Saramacca: volop in proces. De oplevering wordt eind
februari 2010 verwacht.
• Coronie: de openbare aanbesteding van materialen heeft
reeds plaatsgevonden. De Technische Dienst is te zwak
voor uitvoering in eigen beheer. Vanuit de PIU zal voor
extra support worden zorggedragen door delen van de
werken lokaal uit te besteden.
• Brokopondo: de renovatie is bestekklaar voorbereid. De
DA zal het proces met ondersteuning van de PIU
voortzetten. Brokopondo heeft een goed technisch team. De
perspektieven zijn goed te noemen.
• Paramaribo zuidwest: uitgekeken wordt naar de
vorderingen m.b.t. mogelijke verhuizing van het
districtscommissariaat. De PIU zal helaas niet kunnen
investeren in een particulier kantoorgebouw, maar wel in de
inrichting. Dit zal in nauw overleg met de DC uitgewerkt
worden.
• Paramaribo noordoost: met de DC en de DR is
overeengekomen om het beschikbaar bedrag (50% van
US$ 30.000) te bestemmen voor een eigen vergaderzaal
voor de DR binnen het commissariaat. Met medewerking
van de leiding van MinBiza is afgesproken, dat de
trouwzaal permanent ter beschikking blijft van Biza en niet
voor andere doeleinden door de DC wordt gebruikt.
Intussen is de trouwzaal gerenoveerd, opnieuw ingericht en
van nieuwe airco’s voorzien door Biza. In ruil hiervoor stelt
CBB een deel van de ruimte van de afdeling Burgerlijke
Stand en Bevolkingsregister ter beschikking van de DC om
ingericht te worden als vergaderzaal voor de DR. De PIU
zal de kosten van aanpassing op zich nemen. Er moet een
buitentrap worden gebouwd en zal de nodige sanitaire
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Renovatie BO-kantoren
voor vestiging BIC’s

voorzieningen treffen, naast noodzakelijke aanpassingen.
• Sipaliwini: de renovatie van het commissariaat is nog niet
voorbereid. Dit zal na de verkiezingen aan de orde komen.
De bedoeling vanuit de projectvisie was om na enige aanpassing en/of
uitbreiding in de BO-kantoren een BIC te vestigen, deze te voorzien
van meubilair en equipment, terwijl twee personeelsleden zouden
worden getraind als BIC-coördinatoren (zie component III hieronder).
Een onderzoek vanuit de PIU heeft uitgewezen, dat vele van de
kantoren zich in een zeer slechte staat verkeren. De opzet/objective
was niet om de BO-kantoren te rehabiliteren, maar om de bestaande
ruimten, na enige aanpassing, te benutten voor BIC doelen. De PIU
middelen zijn gewoon niet toereikend om BO-kantoren te herstellen.
De renovatie zal veel tijd in beslag nemen, waardoor de deadlines voor
de vestiging van BIC’s niet zullen worden gehaald.
Vooralsnog wordt de renovatie van BO-kantoren voor de vestiging van
de BIC’s vanuit de PIU ‘on hold’ gezet. Zie hieronder enkele beelden
van de diverse BO-kantoren:

Commewijne

Alkmaar

Alkmaar

Kroonenburg

Bakkie

Domburg

Koewarasan

Wanica
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Nickerie

Tax Adminisrtration
System (TAS)

Interne contrôle financiën
van de districten

Corantijnpolder
Paradise
T.a.v. het ontwerp en de installatie van Belasting Administratie
Systemen (Tax Administration System (TAS).
Het procurement proces is ingezet. De PIU heeft een ToR voorbereid
voor het aantrekken van consultants om de PIU te assisteren om de
juiste ToR te produceren m.b.t. het ontwerpen en implementeren van
een integraal vereenvoudigd Belasting Administratie Systeem en de
uitvoering ervan te superviseren. De opdracht houdt ook in de
mogelijkheden van WAN-faciliteiten in de gecertificeerde districten en
binnen bepaalde instituten van de centrale overheid te benutten, met
name bij het beheer van de registratie en bij de inning van belasting en
niet belastingmiddelen zowel voor de centrale overheid als de
decentrale overheden. Het proces wordt voorgezet.
In het kader van de opbouw van capaciteit moet de Interne Controle op
de financiële administratie/boekhouding van de DFP’s in de 10
districten nog opgezet worden.
Het procurement proces om consultant(s) aan te trekken is nog niet
gestart. Wel is door de Task Manager een projectvoorstel voorbereid
om te komen tot de opstelling van een ToR voor het ontwerpen van het
Interne Controle Systeem ter garandering van een effectief en een
efficiënt financieel administratief system in de districten. Ook in dit
geval wordt gedacht om de WAN-faciliteiten te benutten.

WAN-faciliteiten
Wat is al gerealiseerd?

Server room Wanica

V.w.b. het WAN netwerk is op dit moment het volgende gerealiseerd:
− Alle hardware is reeds aangeschaft en gedeeltelijk (m.u.v. de
servers) op lokatie geplaatst;
Server room Wanica. Oplevering server room Wanica, april
2009
− Netwerkbekabeling op alle lokaties is afgerond;
− Telesur heeft reeds op alle lokaties een WAN modem geplaatst;
− Configuratie van het WAN netwerk is in grote lijnen afgerond
en zal worden gefinaliseerd na afronding van hetgeen in het
− volgend punt is genoemd.
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(Foto onder: Presentatie blauwdruk WAN en training aan aspirant WANSysteembeheerders netwerk)

WAN
Wat moet nog gerealiseerd
worden?

WAN
Wanneer wordt de
oplevering verwacht?

WAN
Welke uitkomsten worden
verwacht:

− Aspirant systeembeheerders van de vijf gecertificeerde
districten hebben een WAN training gekregen; praktijksessies
volgen in hun district na oplevering van het WAN netwerk.
Op de hoofdlokatie te Combé, evenals de server rooms te
Marowijne en Commewijne, is er nog geen stroomaansluiting.
− V.w.b. Combé is de betaling bij EBS reeds geschied. Er moet
een nis worden gebouwd waarin EBS hun meter zal plaatsen;
ook moet er een electrakabel worden getrokken vanuit de nis
naar het WAN gebouw. De aanbesteding hiervoor is in
voorbereiding.
− V.w.b. Commewijne is de betaling ook reeds geschied
(overigens uit eigen middelen). Er moesten palen worden
aangelegd vanuit de EBS transformator naar het commissariaat;
dat is inmiddels gebeurd. Alleen het plaatsen van de meterkast
rest nog.
− V.w.b. Marowijne is de keuring reeds geschied. Vanaf dat
moment is het proces on hold; de stukken van de keuring zijn
nergens te vinden, noch bij EBS, noch bij de installateur. Met
EBS (afdeling Uitvoering) zal in contact worden getreden om
na te gaan hoe we hiermee verder moeten.
− Voorstudie hoe het DLGP WAN netwerk uit te breiden naar
Sipaliwini is reeds van start gegaan en wordt als
afstudeeropdracht uitgevoerd door studenten van AdeK. Deze
studie zal in maart 2010 worden afgerond.
Gezien het bovenstaande kan de oplevering nog zo'n twee
maanden op zich laten wachten. De planning is dat zodra het
WAN gebouw van stroom is voorzien, alvast die
gecertificeerde districten online worden gebracht waar de
server room al een electra aansluiting heeft.
− Centrale internet toegang vanuit alle lokaties
− Emailserver t.b.v. alle lokaties
− BIC database draait op het WAN netwerk en kan via internet
beschikbaar worden gemaakt
− Document management en routing systeem draait op alle
lokaties
Web portal (centrale website voor alle districten) is online
zodat bedrijven en burgers makkelijk informatie kunnen
opzoeken, formulieren kunnen downloaden, etc.
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WAN
Perspectieven voor
e-government

Voorstellen vanuit de PIU

De DLGP ICT manager heeft onlangs bij de OAS een online
e-government training van 7 weken succesvol afgerond. De uitkomsten
van deze training kunnen goed gebruikt worden bij het formuleren van
een e-government beleid voor de lokale overheden vanuit het DLGP.
Via het WAN netwerk zal een verbeterde communicatie tot stand
komen binnen districtskantoren, tussen districts- en andere
overheidskantoren onderling, tussen DMT leden, etc. Ook kunnen
zowel burgers als bedrijven de “districten website” (district portal)
bezoeken en daarop informatie vinden over bijv. vergunningen,
procurements; formulieren voor diverse zaken kunnen worden
gedownload, procedures kunnen worden beschreven, etc. In een later
stadium kan ook betaalinformatie voor belastingbetalers (via een
beveiligde toegang) beschikbaar worden gemaakt.
Vanuit de PIU zal een projectvoorstel worden geformuleerd waarmee
met een kleine aanpassing in budget en beleid e-government
initiatieven kunnen worden voorbereid en uitgevoerd.
Verder is het belangrijk dat er afspraken / memoranda of
understanding worden gemaakt met organisaties die reeds data hebben
die van belang zijn voor de “districten website” en de “districten
database”, zodat de districten deze informatie niet opnieuw hoeven te
verzamelen. Gedacht kan worden aan het Ministerie van Onderwijs
(database van scholen), ministerie van Openbare Werken (database van
wegen e.a. infrastructurele werken), KKF (database van vergunningen
en bedrijven), etc.

III. Bevolkingsparticipatie en Voorlichting
Instellen van nieuwe
Bevolkingsparticipatie
Commissies en
versterken van de
bestaande

Het aantrekken van de consultants voor de versterking van de
burgerparticipatie commissies is in ver gevorderd stadium. Dit zal de
betrokkenheid van de civil cociety bij het bestuur moeten versterken. Het
blijft evenwel een uitdaging deze vrijwilligers commissies gemotiveerd te
houden om een bijdrage te leveren aan gemeenschapsontwikkeling. Het
Platform voor Burgerparticipatie Para zal als voorbeeld gebruikt worden om
als best practice te dienen om andere districten te motiveren.
De nieuwe districten staan in de startblokken om de commissies in te
stellen. Er wordt rekening gehouden met de lessons learned uit DLGP1,
waarbij zaken volgens het Burgerparticipatie Handboek te theoretisch zijn
aangepakt. De benadering thans is dat de commissies instaat moeten zijn in
partnerschap met het bestuur besluiten te kunnen nemen ten voordele van
de gemeenschap b.v bij het opstellen van gedegen strategisch
ontwikkelingsplannen en het mede helpen organiseren van de jaarlijkse
hoorzittingen. Om zelfwerkzaamheid te stimuleren wordt de nadruk bij de
trainingen gelegd op projectmanagement, uigaande o.a. van lokale
verdienpoten.
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Instellen van
buurtcomités op
ressort niveau

De buurtcommittee's zijn gelinked aan de capitale investeringsprogramma's.
Thans zijn er in de districten Marowijne, Wanica en Commewijne in totaal
5 comités opgezet gelinked aan de uit te voeren wegenprojecten. Het
opzetten van buurtcomités in het DLGP-II programma heeft tot doel de
burgers te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van
investerinringsprojecten in hun woonomgeving. Zo een comité bestaande
uit bewoners van de directe omgeving heeft als taak de bestuursdienst te
ondersteunen alsook het project team m.b.t. het mobiliseren van de
bevolking voor de verkrijging van draagvlak voor diverse vormen van
bijstand, het doorgeven van informatie, helpen oplossen van vraagstukken,
helpen monitoren, rapporteren van klachten vanuit het veld en dragen van
verantwoordelijkheden na de oplevering van het project m.b.t. onderhoud
voor een duurzaam gebruik.
Bij het onderdeel renovatie van BO-kantoren is al opgemerkt, dat de PIU
Instellen en
operationaliseren van middelen niet toereikend zijn eerst al de kantoren op te knappen om daarna
BIC’s in alle ressorten daarin BIC’s te kunnen vestigen. Daar zijn de kantoren, zoals gebleken, in
een te slechte staat van onderhoud te zijn. Het zal veel geld kosten en veel
tijd in beslag nemen, waardoor de deadlines voor de vestiging van BIC’s in
alle ressorten niet zullen worden gehaald. Ook is gebleken, dat er schaars
bewoonde gebieden zijn, die de investering in BIC ter plekke niet
rechtvaardigt. Zoals in de inleiding al opgemerkt zal PIU in nauwe
samenwerking met RO counterpart team en de DMT’s een projectvoorstel
uitwerken, waaruit moet blijken welke ressortkantoren in aanmerking
komen voor de vestiging van BIC’s, hoeveel middelen het Ministerie heeft
op de begroting om ressortkantoren te renoveren. Door herallocatie van
middelen zal PIU voorstellen – naast enkele permanente BIC’s – in elk der
districten een mobiele BIC-unit te operationaliseren. Mogelijk zal hiervoor
een externe deskundige aangetrokken moeten worden.
Deze activiteit is vanwege de lange procurement procedures onhold gezet.
Voorzieningen t.b.v.
Het opzetten en versterking van de buurt comités moet eerst goed van de
de trainers voor de
nieuwe pilot districten grond komen. Deze doelgroep komt in aanmerking om als districtstrainer in
gemeenschapsontwikkeling gecertificeerd te worden.
Het ontwerpen van
een promotion en
voorlichtingsplan
voor de nieuwe
nieuwe pilot districten

Het consultantbureau is reeds aangetrokken en zal tot taak hebben het
ontwikkelen van voorlichtingsplannen i.s.m de Burger Informatie Centers;
voorts het decentralisatieprogramma te promoten, m.n. de wettelijke
vernieuwingen, capitale investeringsprogramma, lokale belasting inning,
hoorzittingen etc. Ook de link naar de Afdeling Burgerparticipatie en
Voorlichting van het ministerie zal opgepakt worden voor nationale
voorlichting.
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Het ontwikkelen en
implementeren van
een strategie voor
consensus binnen de
ministeries voor een
geïntegreerd
bestuurlijk handelen

Overige consensus
building activiteiten

Het procurement proces om mr. Hans Lim Apo en mw. Drs. Wonnie
Boedhoe aan te trekken, is ingezet. In januari 2010 worden de contracten
gesloten om respectievelijk op bestuurlijk vlak en het voeren van
zelfstandig financieel beheer in de districten powerpoint presentaties voor te
bereiden. Hiervan zal de PIU tijdens de promotienbezoeken aan de
ministeries gebruik maken. Ook zullen de consultants op een drietal
ministeries de presentatie zelf verzorgen, althans de PIU bijstaan. De
bedoeling is om elk ministerie afzonderlijk aan te geven welke voordelen
het ministerie van RO/DLGP dan wel de decentralisatie te bieden heeft via
een adequaat functionering van het versterkte bestuursapparaat, de
Districtsbesturen, via de regionale planning en districtsbegrotingen en
regionalisatie van de ministeriële begroting, en via de WAN-faciliteiten. De
PIU kan vanuit de projectbegroting voor elk der ministeries, die bereid zijn
een contactpersoon aan te wijzen voor de coördinatie van de
werkzaamheden van hun vertegenwoordigers in de Districtsbesturen, een
bureau, een computer en aansluiting op het WAN-netwerk financieren. De
PIU zal de presentatie en de uitgewerkte voorstellen vooraf aan de
Directeur van RO voorleggen.
PIU zal doorgaan met thematische projectpresentaties op uitnodiging van
service clubs, banken, bedrijven, ADEK. Ook politieke organisaties
beginnen hoe langer hoe meer belangstelling te tonen voor de inhoud en de
effecten van het decentralisatieprogramma van de Regering. Na VHP heeft
de MD op verzoek van de NPS een presentatie gehouden voor de kandidaat
ressort en districtsraadsleden van deze partij voor de komende
verkiezingen. Er zal uitvoering worden gegeven aan de wens van de
Minister van R.O. alle politieke organisaties te informeren over de
mogelijkheid, dat vanuit de PIU op verzoek projectpresentaties kunnen
worden verzorgd, vooral m.b.t. de gewichtige taken die aan de ressort en
districtsraadleden bij wet zijn toebedeeld.

Projectpresentatie aan de jongeren van de NPS: taken en bevoegdheden van de
Leden van volksvertegenwoordigende lichamen DNA, DR en RR

IV. Capaciteitsopbouw voor Uitvoering civieltechnische werken en CIP-projecten
Capacitietisopbouw in de
gecertificeerde districten

De TM-CW heeft gewijzigde voorstellen uitgewerkt n.a.v de
bespreking tussen de MD en TM-CW enerzijds en de Minister,
directie en staf van R.O. anderzijds, gehouden op dinsdag
20 oktober 2009 tijdens beleidsoverleg.
De kern van de ingenomen uitgangspunten is, dat de versterkte
civieltechnische diensten van de gecertificeerde districten zelf de
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Vervolg
capaciteitsversterking binnen
DLGP 2:

Een overzicht van projecten
binnen de 4 sectoren, zoals
gepland in DLGP 2:

directievoering moeten doen op de uit te voeren werken. Om dit
goed te kunnen doen, moeten deze diensten desgewenst
verdergaand versterkt worden. Hierbij zijn - stapsgewijs - de
volgende punten van belang:
• Aantrekken van gekwalificeerde technische krachten
voor de technische diensten van de gecertificeerde en de
nieuwe pilot districten voor verdere versterking is
noodzakelijk. Het gaat hierbij om:
¾ De capaciteit te versterken voor het maken van
ontwerpen binnen de bestekken van de uit te
voeren werken in de 4 sectoren van CIP: wegen,
ontwatering van woongemeenschappen,
vuilverwerking en openbare markten.
¾ De capaciteit te versterken om betere directie te
kunnen voeren op de uitvoering van werken in
alle 4 voormelde sectoren en niet alleen op de
uitvoering van het wegenprogramma, waarin de
gecertificeerde districten tijdens DLGP-I reeds
getraind zijn. Hierbij zal de nadruk liggen op (i)
wie waarvoor verantwoordelijk is
(besluitvorming), (ii) de verslaglegging en (iii)
de vaststelling van reguliere
bouwvergaderingen.
Gedacht wordt aan het aantrekken van het
navolgend technisch personeel:
A) Gecertificeerde districten: 5 extra
geschoolde technische krachten.
B) Nieuwe pilot districten 6 extra geschoolde
technische krachten.
C) Hoofdkantoor - Afdeling Civiel
Technische Planning - 1 geschoolde
technische kracht voor inzet en
ondersteuning van het technisch team van
de districten.
¾ Voor de werving en selectie zal een Commissie
worden samengesteld, bestaande uit
een
vertegenwoordiger van de personeelsafdeling
van R.O., de Voorzitter van het College
van
DC’s en vertegenwoordigers van het DLGPprojectbureau PIU. De oproep zal
via
advertentie plaatsvinden. De Commissie doet
voordrachten aan de departementsleiding onder
overlegging van het Evaluatierapport voor
aanstelling op het Ministerie van RO ten
behoeve van de respectievelijke technische
diensten in de districten. Door deze stap
worden CTD’s qua bemensing op peil gebracht,
nodig voor het ontvangen van de training.
• In deze sectoren zal zowel het nieuwe als het
bestaande technisch personeel van de technische diensten
in de districten training krijgen door inzet van
externe consultants/trainers.
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Tabel 1: Soort en aantallen projecten in de 4 sectoren
Sectoren
Wegen
Ontwatering
Vuilopslag,
transport en
verwerking
Markten

Jaar 1
10 Proj.
0 Proj.
0 Proj.

Jaar 2
10 Proj.
5 Proj.
2 Proj.

Jaar 3
15 Proj.
5 Proj.
3 Proj.

Totaal
35 Proj.
10 Proj.
5 Proj.

0 Proj.

2 Proj.

3 Proj.

5 Proj.

Tabel 2: Overzicht om aan te geven wanneer wel of geen externe
expert/consultant nodig is
*
Betekenis: verdere bemensing en training noodzakelijk. Binnen
de wegenprojecten, is er wel genoeg kennis in huis voor het opstellen
van de overige delen van de besteksdocumenten.
**
Betekenis: PIU beschikt reeds over een
aanbestedingsspecialist, dus externe spacialist niet nodig,
Toelichting:
Voorstudie: Alleen noodzakelijk voor de sectoren vuilverwerking en
markten.
Selectie projecten : Hierbij gaat het om het identificeren van de
projecten middels de bevolkingsparticipatie structueren en de
civieltechnische dienst.
Voorbereiden: Hierbij worden de geselecteerde werken middels een
bestek voorbereid.
Aanbesteden: De gehele aanbestedingsprocedure vanaf adverteren tot
het contracteren van een aannemer.
Directievoering: Het houden van toezicht als de werken van de
aannemer conform het bestek worden uitgevoerd zowel kwalitatief als
kwantitatief vanaf contract ondertekening (start) tot de eindoplevering.
Tabel 2
Sector

Aantrekken van consultant
voor capaciteitsversterking op
het gebied van directievoering
voor de sectoren wegen en
ontwatering.

Aant.
Projecten

Voorstudie

Selectie
Projecten

Voorber.
Projecten

Aan
Best
.

Directievoering

Wegen

35

nee

nee

nee/ja*

nee

Ontwatering

10

nee

ja

ja

Vuilverwer
king

5

ja

ja

ja

nee
**
nee
**
nee
**

•

nee
ja

Doel: Om – door deze capaciteitsversterking - nu en in
de toekomst niet steeds consultants in dienst te nemen
speciaal voor directievoering op werken in de genoemde
sectoren.
De districten zullen getraind worden hoe een betere
directievoering moet plaatsvinden, mede op basis van
strenge en complexe aanbestedingsregels van de IDB.
Hiervoor zullen de huidige technische krachten van de
bestaande CTD units en de nieuw op te zetten CTD
units, aangevuld met nieuwe technische krachten,
worden getraind in het houden van goede
directievoering.
Voor de nieuwe pilot districten betekent dit, dat de nog
op te zetten CTD’s de training on the job krijgen tijdens
de uitvoering van de civieltechnische proefprojecten om
in een latere fase zelf de directie uit te voeren op CIPprojecten op het gebied van wegen en ontwatering.
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Verschuivingen en
besparingen binnen de cost
table component IV

Tabel
(overzicht activiteiten en
besparingen)

Noodzakelijke stappen

Zorgpunt

•

Door de bovenstaande nuanceringen m.b.t
directievoering op werken door de Civiel Technische
Dienst in de districten te hebben aangebracht, zijn de
navolgende consultancy bedragen gewijzigd. In de
nieuwe ToR voor de consultant inzake training over
directievoeren (code 2.4.1.5), zijn alle activiteiten met
sub-activiteiten volledig uitgewerkt door de codes
2.4.1.1, 2.4.2.2 en 2.4.2.3 te verdisconteren in 2.4.1.5;
zie onderstaande tabel. Hierdoor is er een besparing
ontstaan binnen de civiel technische component (in zijn
geheel), zijnde een bedrag van US$ 37.500.
code
Activiteit
Bedrag US$
Bedrag US$
toen
nu
2.4.1.1
Consultant 1:
25.500
0
Drainage
consultant
2.4.2.2
Consultant 2:
6.000
0
Technical
assistance
(Brok,
Coronie and
S'ca)
2.4.2.3
Consultant 3:
6.000
0
Technical
assistantce
(Sipaliwini)
2.4.1.5
Consultant 5:
120.000
120.000
Project
supervision (4
sectors all 10
districts)
Totaal
15.7500
120.000
Besparing nu
37.500
• TM-CW maakt technische omschrijving /
profielbeschrijving van aan te werven technisch personeel
(januari 2010).
• Voor werving en selectie zijn de volgende stappen van
belang:
• Eerst kijken naar eigen personeel op districtsniveau.
• Daarna kijken op centraal niveau.
• Vervolgens bij overige relevante ministeries.
• Indien a, b en c niet het gewenste resultaat opleveren
dan openbare sollicitatieoproep via de kranten.
• Het bemensen van de CTD units vanuit het Ministerie
gedurende DLGP-I heeft niet het gewenste resultaat
opgeleverd, ondanks de besprekingen en de voorstellen
vanuit PIU (TMCW) op basis van aanbevelingen in de
rapporten van de consultant.
Twee (2) personeelsleden van CTA waren overgeheveld
naar de districten, t.w. dhr Babel en dhr Jahannis, maar
deze beide heren zijn kortelings daarna vertrokken voor
nieuwe betrekkingen in de private sector.
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T.a.v. basismanagement
systemen voor de CTD’s in
de nieuwe pilot districten en
de uitvoering van de
proefprojecten

Deze aangelegenheid is tijdens het werkoverleg met de
Minister/Directie RO en de PIU (MD en CW-TM) op
20-10-2009 aan de orde geweest. Duidelijk is door de
Minister geïndiceerd om de directievoering hoe dan ook
over te laten aan de civieltechnische diensten van de
districten en het Ministerie, en indien nodig moet dan
verdere versterking plaatsvinden. Bovenstaand is
aangegeven dat de zwakte kan worden opgevangen door
geschoolde technische krachten aan te trekken t.b.v. de
civieltechnische diensten in de districten en op het
Ministerie. Door een gedegen training te geven aan het
bestaande en het nieuw aan te trekken technisch personeel
wordt verwacht dat de districten in staat zullen zijn naast het
voorbereiden van werken ook directie te kunnen voeren op
de uit te voeren werken in de eerder aangehaalde 4 sectoren.
Al het bovenstaande is verwerkt in de herziene ToR welke
door het ministerie van RO reeds is goedgekeurd en welk
nog in behandeling is bij de IDB. Door deze geïntegreerde
actie is er een groot stuk flexibiliteit ontstaan binnnen de
civieltechnische component om hetgeen gepland is
daadwerkelijk te realiseren.
Verder is er een overeenkomst (contract) met NIMOS
gesloten, waarbij de Milieu Gezondheids Units op de
commissariaten zullen worden versterkt danwel opgezet.
Training en coaching voert hier dan de boventoon. NIMOS
zal zorgdragen voor de verdere capaciteitsversterking in de
gecertificeerde districten, alsook voor het creëren van
capaciteit in de nieuwe districten. In januari 2010 worden
met de activiteiten van NIMOS gestart en die duren even
lang als de geprojecteerde duur van het DLGP 2
programma.
Momenteel zijn de verbouwingen gaande in de nieuwe districten,
waaronder ook de civieltechnische ruimten. Om level 2 te behalen
in de districten Paramaribo en Sipaliwini gelden andere toolbox
documenten vergeleken met de districten Sarramacca, Coronie en
Brokopondo.
Paramaribo zal zich richten op de parken, pleinen en plantsoenen,
en bestuurlijke taken, en niet op de sectoren wegen, drainage en
vuilverwerking, daar deze een verantwoordelijkheid is van het
ministerie van Openbare werken.
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T.a.v. de uitvoering van de
CIP-projecten

De bouw van het WAN-gebouw op het terrein van het
commissariaat Paramaribo diende als proefproject voor het district
Paramaribo. Het gebouw is tijdig volgens planning opgeleverd en
wel binnen 6 maanden. Hierbij zijn twee leden van Paramaribo
getraind (op de foto hierboven tweede en derde van rechts, dhr.M.C
Plein en dhr H. Belliot). Verder worden voorbereidingen getroffen
om de DFP ruimte van Paramaribo in eigen beheer af te ronden. Er
zijn voorbereidingen voor de vestging van nieuwe BIC ruimte voor
Paramaribo in volle gang.
Voor Sipaliwini zal bij de training van het technisch personeel de
nadruk liggen op gemeenschapsontwikkeling.
Verder is de ToR door het ministerie van RO reeds goedgekeurd
om de consultant aan te trekken om de districten Sarramacca,
Coronie en Brokopondo te trainen in de management tools. Het
wachten is op de goedkeuring van de IDB.
In DLGP 1 zijn de gecertificeerde districten getraind om
wegenprojecten te kunnen initiëren, selectereren, voorbereiden en
uit te voeren. De voorbereiding, waaronder het samenstellen van de
besteksdocumenten
en
de
daarmee
gepaard
gaande
aanbestedingsprocedure conform de Surinaamse regelgeving
hebben de CTD’s zeer correct uitgevoerd. Binnen DLGP 2 zijn de
districten ook getraind om met de IDB procurementregels om te
kunnen gaan, zoals voorgeschreven in de leningsovereenkomst.
In de maand september 2009 zijn alle 5 gecertificeerde districten
getraind in deze aanbestedingsregels..
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Plaatselijke aanwijzing
Wanica

Het initieren, selecteren, voorbereiden van de eerste ronde
wegenprojecten zijn binnen het DLGP 1 afgerond. De plaatselijke
aanwijzingen voor openbare anbestedingen hiervan hebben in alle 5
districten reeds plaatsgevonden (zie Wanica als 1 van de 5).
Openbare aanbesteding
wegenprojecten

Start uitvoering CIP
projecten

Op 22 december 2009 heeft de openbare aanbestedingen van alle 5
gecertificeerde districten simultaan plaatsgevonden. De evaluaties
door de evaluatie commissieleden, bestaande uit de DC's, de DA's
en CTD hoofden (zie foto) zijn thans in volle gang. Zowel de
bestuursdienst als de aannemers hebben allen trainingen ontvangen
hoe met de regels van de IDB om te gaan en waarop te letten.
Rond 8 maart 2010 zullen alle werken haast simultaan aanvangen
met een gemiddelde uitvoeringsduur van 3 maanden totaal voor een
bedrag van 3.128.112 SRD. Vermeldenswaard is, dat alle te
realiseren werken met betrokkenheid van de bevolkingsparticipatie
structuren en vooraf gestelde criteria tot stand zijn gekomen.
De werken houden in: bestraten, opschonen van lozingen en
herprofileren van bermen. In Marowijne zal vanwege urgentie in
tegenstelling tot de overige districten deels gesloten riolering
worden toegepast.
(zie onderstaande foto’s van de geselecteerde wegen).
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De geselecteerde wegen

Commewijne: 4 wegen (900m)

Marowijne: 2 wegen (680m)

Nickerie: 3 wegen (1100m)

Para: 2 wegen (750m)
De tweede ronde uitvoering
wegenprojecten

Wanica: wegen (2300m)

De tweede ronde wegenprojecten zullen reeds in deze maand
(januari 2010) worden voorbereid. Deze zullen na selectie met
betrokkenheid van de bevolkingsparticipatiestructuren via de Task
Manager Bevolkingsparticipatie aan de Task Manager Civiele
Werken worden aangeboden. Binnen de eerste ronde heeft de TM CW het volledige voortouw genomen om tijdig de keuzen vast te
stellen, zodat de uitvoering niet in gevaar kwam, maar bij de
selectie van de tweede ronde zullen de voormelde structuren deze
zaken zelfstandig in orde maken. Dit laaste hoeft niet veel tijd in
beslag te nemen daar in grote lijnen de prioriteiten tijdens de eerste
ronde reeds gemaakt waren. Duidelijkheid en helderheid waren
niet in elk district volledig tot uiting gekomen. Daarna zullen de
civieltechnische dienst van de districten zelfstandig de bestekken
maken met ondersteuning van de de TM-CW.
Ook de selectie van de ontwateringsprojecten voor de eerste ronde
zullen ter hand worden genomen, dus, initieren, selecteren,
voorbereiden en uitvoeren. Hierbij zal dezelfde selectieprocedure
worden gekozen als bij de wegenprojecten, waarbij de nieuwe
democratische structuren en de bestaande versterkte structuren
genitegreerd betrokken zijn. Conform de planning moeten de
keuzes in het eerste kwartaal van 2010 al gemaakt zijn om de
werken ook dit jaar te kunnen uitvoeren.
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BIJLAGE A:
Project: " Decentralization and Local Government Strengthening Program II (DLGP II)"
Database of Signed Contracts and Prism numbers

Payable out of which budget
# Code conform CosttablePrism number Datum Contract Name of Supplier/Consultant/ Service Provider
GOS
Description/Objections
Amount in USDAmount in SRD IDB
11.3.3
SUA 0810
9. Feb. 2009 Ten Step Suriname; Menno Valkenburg
Management Support
6,300.00
17,073.00 IDB
2 2.4.1.6
SUA 0801
1. Mar. 2009 Zamani Accord
18,000.00
48,780.00 IDB
Procurement Specialist of PIU
32.2.2.4.3
SUB 0406
25. May. 2009 Computer & Network Technologies NV; D. KartataroNetwork Cabling for implementation of WAN f 14,723.25
39,900.00 IDB
Launching DLGP II
42.3.7
SUA 0802
25. May. 2009 Karin B. Refos
12,000.00
32,520.00 IDB(USD 5000) GOS( USD 7000)
5 1.1.7
SUA 0803
1. Jun. 2009 Clarenca Sajat-Grootfaam
Office Manager of PIU
33,300.00
90,243.00 IDB
Supply, delivery and installation 5 airco's
62.2.2.4.3
SUB 0413
9. Jul. 2009 New Tech;J.Mekdessi
3,557.60
9,641.09 IDB
Delivery of routers WAN configuration
72.2.2.4.3
SUB 0411
9. Jul. 2009 Itee NV: S. Gangaram Panday
3,803.00
10,306.13 IDB
82.2.1.1.3
23. Juli. 2009 Mr.R.M.Jaiwan
District Administrator Paramaribo Zuid West
3,500.00
9,485.00
GOS
92.2.1.1.3
23. Juli. 2009 Mrs. Koetelakoemarie Hardwarsingh
District Administrator Saramacca
3,500.00
9,485.00
GOS
Delivery office equipment/software & hardware 14,068.16
102.2.10.1 + 2.2.11.3
28. Jul. 2009 Integrated Computer Services NV; N.B.Tangali
38,124.72
GOS
112.2.10.1 + 2.2.11.3
30. Jul. 2009 Data Systems Technology Networks Suriname NV; R.Delivery office equipment/software & hardware 1,549.82
4,200.00
GOS
Delivery office equipment/software & hardware
122.2.10.1 + 2.2.11.3
29. Jul. 2009 Itee NV;S. Gangaram Panday
181.55
492.00
GOS
Delivery office equipment/software & hardware 1,341.33
132.2.10.1 + 2.2.11.3
31. Jul. 2009 SIOC NV; Ing A Veldhuizen
3,635.00
GOS
5. Aug. 2009 The Cottage IT Solutions; T. Boomsma
9,400.00
25,474.00 IDB
Configuration of WAN ( certified districts)
142.2.2.4.1
SUA 0839
152.2.10.1
6. Aug. 2009 CHM Suriname; E. Kasimbeg
1,900.37
5,150.00
GOS
Delivery office furniture Wan Building
162.2.10.1
11. Aug. 2009 Devina's; D. Mohangoo
5,615.87
15,219.00
GOS
Delivery office furniture Wan Building
172.2.2.2.1
13. Aug. 2009 Mr. Brayan B.V. Rambharos
11,382.00 IDB
Assessment of the budget and financial administr 4,200.00
SUA 0840
996.31
2,700.00
GOS
182.2.10.1
25. Aug. 2009 Rudisa Woninginrichting
Delivery office furniture Wan Building
191.3.3
SUA 0844
31. Aug. 2009 Ten Step Suriname; Menno Valkenburg
Management Support to increase the manageria 59,778.60 162,000.00 IDB
03 Sept 2009Nimos; Mrs. M. Harris
Assist, advice inl relevant aspects of environmen 40,000.00 108,400.00 IDB
202.4.1.4
SUA0847
211.3.4
12. Jun. 2009 Derrick Landbrug
9,886.08 IDB
Pending
Technical Assistance to the Financial Administra 3,648.00
222.3.2.1
32,791.00
GOS
11 Sept 2009Mr. R. Ramlakhan; International Consultant
Assist PIU and DMT in creation and training of 12,100.00
232.3.2.2
SUA0850
22,800.00 IDB
11 Sept 2009Mr. H.Gezius;Local Consultant
Assist PIU and DMT in creation and training of 8,413.28
24 2.2.1.1.2
11 Sept 2009 Datsun Suriname NV; Mrs. K Jong Tjien Fa-Hwang Mini Bus
SUB0414
27,214.02
73,750.00 IDB
11 Sept 2009 Stichting Projecta
Create and Train Citizen Participation
252.3.1.1.1
SUA0860
16,475.00
44,647.25 IDB
4 laptops for the new DA's
262.2.4.2
15. Sep. 2009 Integrated Computer Services NV; N.B.Tangali
4,715.32
12,778.52
GOS
18 Sept 2009 Winkel RO G. Panday
Delivery Building Materials DFP Coronie
272.2.2.1.1.9
11,933.03
32,338.51 IDB
SUB0415
18 Sept 2009 Winkel RO G. Panday
Delivery Building Materials DFP Saramacca
282.2.2.1.1.10
5,958.11
16,146.48 IDB
SUB0416
Creation and training of Citizen Participation
18 Sept 2009 Bureau NGO Forum; S. Ketwaru-Nurmohamed
Committee Sipaliwini
292.3.1.1.2
37,200.00 100,812.00 IDB
SUA0859
Creation and training of Citizen Participation
18 Sept 2009 RD Consulting Services;R.J. Dodson
Committee Coronie en Saramacca
302.3.1.1.3
SUA0863
19,600.00
53,116.00 IDB
21. Sept 2009Auditor Lutchman & Co
External auditor
313.1
SUA0853
30,730.00
83,278.30 IDB
32 2.3.3.1
SUA 0866
15,379.25 IDB
Technical Assistance Construction Works 5,675.00
1. Oct. 2009 Previn Mahabir
33 2.3.1.1.4
SUA0877
53,116.00 IDB
7. Oct. 2009 RD Consulting Services;R.J. Dodson
creation and training of citizen participatio 19,600.00
34 2.2.1.1.3
1,370.12
3,713.03
GOS
14. Oct. 2009 Roberta Leefland
DA Coronie
352.3.3.3
SUA 0801
1. Nov. 2009 Henrie Wezenhagen
62,601.00 IDB
Training to CIC Coordinators in operating CIC' 23,100.00
36 2.3.5.1
Pending
26. Nov. 2009 Network Star; Mrs. Nita Ramcharan
Design and implementation of promotion a 74,400.00 201,624.00 IDB
372.2.4.1
1. Dec. 2009 Jaambis NV
3,984.97
GOS
Office Furniture DFP Saramacca en Parbo ZW 1,470.47
382.2.4.1
2. Dec. 2009 Devina's Enterprises NV
3,639.99
GOS
Office Furniture DFP Saramacca en Parbo ZW 1,343.17
39 2.2.4.2
45,696.18
GOS
'4. Dec.2009 Computer & Network Technologies NV; D. KartaDelivery Office/ICT equipment 4 DFP's an 16,862.06
40 2.2.4.2
13,301.14
GOS
'17. Dec 2009 ICS
Delivery Office/ICT equipment 4 DFP's an 4,908.17
41 2.2.2.2.4
53,116.87 IDB
18. Dec. 2009 SOOS;Christopher
Pending
Training of district financ and plann(DFP) 19,600.32
42 2.2.1.1.2
92,785.98 251,450.01 IDB
pending
'22. Dec 2009 Datsun Suriname NV
Delivery three off the road vehicles
676,817.91 1,834,176.51
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