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Algemeen
Indachtig het Regeerakkoord 2010-2015, de taakomschrijving van het Ministerie van Regionale
Ontwikkeling, gelet op de Wet op Regionale Organen (1989) en de Interimwet Financiële
Decentralisatie (2003) wil de Regering de regionale ontwikkeling aanpakken door het geheel van de
beleidsopties en middelen te richten op sociaal-economische ontwikkeling en de verheffing van de
woongemeenschappen tot een hoger levensstandaard.
Burgerschap, zelfsturing en integrale aanpak zullen dienen als basisprincipes om achterstallige
onderhoud in de woonkernen in kaart te brengen om de burgers in de kernen de ruimte te geven vanuit
hun verantwoordelijkheid invulling te geven aan de verbetering van hun directe woongeving.
Deze gemeenschapszin ziet de Regering als de MOTOR van de ontwikkeling.
Hierbij wordt gelet op het natuurlijk milieu, woon-en leefklimaat, civieltechnische infrastructuur,
agrarische en industriele ontwikkeling, nutsbedrijven, onderwijs, cultuur en sport, medische en sociale
zorg, zoals bepaald in artiukel 1 van de Wet Regionale organen.

1. BESTUURLIJK VLAK
1.1 Vergaande decentralisatie en hervorming van de publieke sector
Regeerakkoord:
Nieuwe overheidsstructuur die gekenmerkt wordt door ondermeer vergaande decentralisatie. (B.2).
Evaluatie en bijstelling van de ingezette decentralisatie gericht op het bewerkstelligen van een
verantwoorde decentralisatie van het overheidsbestuur (C.3)
Hervorming van de publieke sector en bevordering van de groei en ontwikkeling van de
private sector (C.9)
Bijdrage aan Regeringsverklaring m.b.t. vergaande decentralisatie.
1.1.1. De Regering gaat zich opnieuw buigen over het pakket van wetsvoorstellen behorende tot het
wettelijk kader van de financiële en fiscale decentralisatie, bestaande uit het wetsvoorstel tot wijziging
van de Grondwet en het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Regionale organen inzake nieuwe
overheidsstructuur die gekenmerkt wordt door ondermeer vergaande decentralisatie, de ontwerp-wet
Algemene Districtsbelastingen, de ontwerp-wet betreffende regels omtrent de rechtstoestand van
personen in dienst van het district op basis van een modern HRM beleid, de ontwerp-wet Financiële
Verhouding tussen de Staat en Districten, de ontwerp-verordening Heffing Waardevermeerdering en
de ontwerp-verordening Heffing Genot op Gebouwen ter garandering van verhoogde eigen inkomsten
ten behoeve van de Districtsfondsen.
1.1.2. Er zal een lange termijn decentralisatiebeleid en strategie worden ontwikkeld en vastgelegd, na
evaluatie en bijstelling van de ingezette decentralisatie gericht op het bewerkstelligen van een
verantwoorde decentralisatie van het overheidsbestuur, in het bijzonder met betrekking tot het
wettelijk raamwerk van intergoevernementele verhoudingen, autonomie, medebewind en toebedeling
van fondsen.
1.1.3. Er zal met betrokkenheid van alle stakeholders gewerkt worden aan het opstellen en gefaseerd
uitvoeren van een ROAD MAP volgens welke gefaseerd en na versterking van het lokaal bestuur de
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daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de centrale
overheid worden gedentrliseerd naar de lokale overheid.
1.1.4. Districtsgewijs zullen alle service providors in een database worden opgenomen.
in het kader van het voeren van een zelfstandig begrotings en financieel beheer en uitvoeren van
werken in eigen beheer wordt voor de districten een eigen regeling ontworpen voor het houden van
openbare aanbesteding die ook mogelijk maakt de registratie van alle dienstverlenende bedrijven op
weg naar bevordering van de groei en ontwikkeling van de private sector, in het bijzonder voor het
bereiken van een goede partnership tussen de lokale overheid en de private sector.
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Actieplan: 1.1. Decentralisatie
#
1.1.1

1.1.2

1.1.3.

1.1.4.

Onderwerpen
Wettelijke maatregelen om
vergaande decentralisatie door te
voeren m.b.t. een herzien
bestuursmodel, een nieuw
financieel stelsel voor de
districten,

Lange termijn
decentralisatiebeleid en strategie
ontwikkelen gericht op het
bewerkstelligen van een
verantwoorde decentralisatie van
het overheidsbestuur

Opstellen van een ROAD MAP
voor overheveling van de
daarvoor in aanmerking komende
bevoegdheden, taken en
verantwoordelijkheden van de
centrale overheid naar de lokale
overheid.

(i) Alle dienstverlenende
bedrijven per district registreren
en op nemen in een dat base, en
(ii) ontwerpen van een Districts
ABS voor het houden van

Acties
1. wetsontwerpen voorbereiden
2. Wetsontwerpen reviewen
3. Behandeling in R.v.M
4. Behandeling in Staatsraad
5. Indiening bij DNA
6. Behandeling en goedkeuring
in DNA
7. Afkondiging
8. Implementatie
1. Opstellen concept
Presidentieel Besluit
2. Behandeling in RvM
3. Behandeling in Staatsraad
4. Afkondiging door de
President
5. Bekendheid geven aan alle
statsorganen en de gemenschap
1. Voordracht Min R.O.
benoeming interdepartementale commissie
2. Goedkeuring Cie door
R.v.M.
3. 1ste concept Road Map
4. 2de concept Road Map
5. Eindversie Road Map, incl
concept-staatsbesluit
6. Goedkeuring door de RvM
7. Goedkeuring door Staatsraad
8. Afkondiging door de
President
9. Uitvoering
1. Registreren van de bedrijven
in een database
2. Ontwerpen van een Districts
ABS bij districtsverordening
3. Goedkeuring Min. R.O.

Tijdspad
1. 2010
2. 1ste KW 2011
3. 2de KW 2011
4. 3de KW 2011
5. 4DE KW 2011
6. 4DE KW 2011
7. 4de KW. 2011
8. 2012, 2013
2010
1STE KW 2011
2DE KW 2011
2DE KW 2011
3DE KW 2011
1. 1ste KW 2011
2. 1ste KW 2011
3de KW 2011
4. 4de KW 2011
5. 1ste KW 2012

Bijzonderheden
(i) Alle
wetsontwerpen zijn
door DLGP al
voorbereid en
gefinancierd.
(ii). Min R.O.
begeleidt het proces
van afdoening
(i) Concept is door
DLGP al voorbereid
en gefinancieerd
Min. R.O. laat het PB
voorbereiden
(ii) Minister RO
begeleidt het proces
van afdoening
(i) Initiatieven en
acties gaan uit vanuit
het Ministerie van
R.O. Basis is door
het Decentralisatie
Straegisch Plan van
het Min v. R.O.

6. 2de KW 2012
7. 3de KW 2012
8. 3de KW 2012
9. 4DE KW 2012
1. 1ste KW 2011
2de KW 2011
2. 3de KW 2011
3. 4de KW. 2011

DLGP bereid
concepten voor en
biedt deze voor
verdere afdoening aan
Min R.O.
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openbare aanbesteding in de
districten

4. Goedkeuring DR’s
5. Stilzwijgende goedkeuring
SR en DNA
6. Afkondiging
7. Bekendheid geven,
trainingen verzorgen

4. 1ste KW 2012
5. 2de KW 2012
6. 3de KW 2012
7. 4de KW 2012

1.2 Transparantie, effectiviteit en efficiëntie, alsook de uitbanning van corruptie
Regeerakkoord:
Dat een hechte samenwerking tussen voormelde partijen een sterke basis biedt voor de uitvoering van
het regeerakkoord, waarbij vergroting van transparantie, effectiviteit en efficiëntie, alsook de
uitbanning van corruptie van groot belang zijn; (A.5)
Bijdrage aan de Regeringsverklaring m.b.t.transparantie, effectiviteit en efficiëntie, alsook de
uitbanning van corruptie
1.2.1. De regering gaat door met de ingezette hervormingen en capaciteitsopbouw binnen het
districtsapparaat voor het bereiken van transparantie, behoorlijk, efficiënt en effectief bestuur, en het
terugdringen van de bureaucratie.
1.2.2. De taken en bevoegdheden van lokale bestuursorganen worden in het nieuw wettelijk kader
duidelijker en scherpen geregeld.
De administratieve procedures en processen worden per afdeling in handboeken en handleidingen
vastgelegd; alle diensthoofden zullen zich moeten houden aan deze richtlijnen en moeten zich daarbij
bedienen van moderne management tools, die middels capaciteitsopbouwprogramma’s zijn en worden
aangedragen;
1.2.3. Op districtsniveau wordt gedacht om zoveel mogelijk de oude visie van begrotingsbesnoeiing en
belastingverhoging te verlaten om te komen tot een open begrotingsmodel wat neerkomt op
resultaatgerichte begroting, waarbij de burgers mede bepalen wat in de districtsbegroting komt en
hoe dit te financieren.
1.2.4. Er wordt meer dan voorheen gelet op de bestedingen via de Districtsfondsen middels
kwartaalsgewijze toetsing door de regering c.q. het verantwoordelijke ministerie van de bestedings -en
verantwoordingsplannen van districtsontvangsten –en uitgaven op de eisen van doelmatigheid en
rechtmatigheid, naast het mechanisme van de interne contrôle, modern en zeer effectief van opzet, en
de regelmatige contrôle door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en de Rekenkamer van
Suriname.
1.2.5. Het ministerie zal de contrôle en toezicht op de functionering van de Districtsraden en de
Ressortraden, het Districtsbestuur en de Districts-Commissaris ingevolge de Wet Regionale organen
aanscherpen.

Actieplan: 1.2 Vergroting van transparantie, effectiviteit en efficiëntie
#
1.2.1.

Onderwerpen
Vertserking van het
districtsapparaat middels
renovatie van kantoren, voorzien
van meubilair, kantoor
equipment, ICT-faciliteiten,
trainingen en transport

Acties
Capaciteit voor het voeren van
transparant begroting en
financieel beheer:
1. Upgraden van de financiele
administratievoering in
Account View van de
Afdelingen Districts Financien
en Planning (DFP) van

Tijdspad

1. 4de KW 2010

Bijzonderheden
Wordt ten volle uit de
DLGP-II-bgeroting
gerealiseerd (IDB
middelen 90% en
Overheidsmiddelen
10%)
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Nickerie, Para, Wanica,
Commewijne en Marowijne.

1.2.2.

Uitwerking van taken,
bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de
districtsorganen en
districtsfunctionarissen c.q. –
ambtenaren in Handboeken en
Handleidingen

1.2.3.

Invoeren van het open /
transparant begrotingsmodel
c.q.resultaatgerichte begroting,
waarin de lokale overhei en de
burgers als partners participeren
Controle op de bestedings -en
verantwoordingsplannen van
districtsontvangsten en - uitgaven
op de eisen van doelmatigheid en
rechtmatigheid

1.2.4.

1.2.5.

Contrôle en toezicht op de
functionering van de
Districtsraden, de Ressortraden,
het Districtsbestuur en de
Districts-Commissaris, ingevolge
de Wet Regionale organen
aanscherpen.

Dezelfde capaciteit in de
resterende districten
Paramaribo, Sipaliwini,
Coronie, Saramacca en
brokopondo opbouwen:
2. Level 1: districtsfonds,
begroting en financieel beheer
3. Level 2: districtsinkomsten,
bevolkingsparticipatiestructure
n en districtsmanagement
4. Level 3 (proefprojecten)
Het finaliseren van:
- Handboek Begroting en
Financieel Beheer (BFB)
- Handboek
Bevolkingsparticipactie
- Handledigingen
Civieltechnsche Werken
- Handleiding ICT
- Handboek Districtsverordeningen en Districtsbesluiten
1. Ontwerpen van het
resultaat-gericht
begrotingsmodel
2. Goedkeuring
3. Toepassen
1. Opzetten van de Interne
Controle
2. Training
3. Interne controle
4. Controle vanuit Min R.O.
(Externe controle)
5. Controle vanuit CLAD
6. Controle vanuit Rekenkamer
7. Controle vanuit de DR door
goedkeuring van het
Financieel Jaarverslag van de
externe accountant
1. Training van het personeel
van Min. R.O. belast met deze
taken.
2. Controleren op basis van de
Reglementen van orde,
handelingen toetsen aan wet en
regelingen, werkplannen,
verslagen, etc

2. 4de KW2010
3. 2011

4. 2012, 2013
2010-2011

1. 1ste KW 2011
2. 1ste KW 2011
3. Begrotingsjar
2012
2de KW. 2011
2. 2DE KW 2011
3. Regulier
2.Kwartaalsgewijs
3. Halfjaarlijks
4. Jaarlijks
5. Jaarlijks

1. 2010

2. Maandelijks

DLGP

Initiatieven en acties
gaan uit vanuit het
Ministerie van R.O.

De Interne controle
wordt opgezet door
DLGP
Min. RO heeft
algehele controle en
toezicht

Volledige
aangelegenheid van
R.O. ingevolge de
WRO

1.3 ICT voorzieningen voor de gehele Surinaamse samenleving
Regeerakkoord:
Versnelde en bredere toepassing van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) binnen de
publieke sector (e-government), het onderwijs en de commercieel gerichte dienstverlening, alsook het
verhogen van de toegankelijkheid tot de ICT voorzieningen voor de gehele Surinaamse samenleving.
(C.10). Verbetering van het investeringsklimaat, waaronder het treffen van maatregelen ter
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verbetering van de internationale ranking van Suriname (“ease of Doing business”), het opzetten van
industriehallen, free-zones en de instelling van One Stop Windows. (c.15)
Bijdrage aan de Regeringsverklaring m.b.t. ICT voorzieningen
De onderlinge samenwerking tussen de districten zal gegoten worden in een
samenwerkingsverband met alle moderne voorzieningen om meer verantwoordelijkheid en
‘ownership’ te nemen voor de bevordering van beleidsafstemming, coördinatie tussen de in de
districten gevestigde bestuursorganen, bij de dienstverlening inzake de taken en publieke diensten, het
doelmatig en transparant regionaal bestuur, de gemeenschappelijke belangen alsmede voor het
bereiken van een hoge graad van ontwikkeling van de districten d.m.v. spreiding van de economische,
sociale en maatschappelijke activiteiten om zodoende welvaart en welzijn te bewerkstelligen naar alle
lagen van de lokale bevolking.
1.3.1.

1.3.2. De in het kader van het decentralisatieprogramma opgezette centrale van het WIDE AREA NET WORK
(WAN) zal gefaseerd worden geoperationaliseerd door de op de districtscommissariaten geïnstalleerde servers
van het Local Area Net Work (LAN) aan te sluiten op de WAN-centrale in het kantoorgebouw van het Inter
Districten Samenwerkingsverband in Paramaribo.
1.3.3. Op de WAN cetrale worden alle one-stop-window service die successievelijk operationeel worden op alle
districtscommissariaten en –na renovatie van de kantoren van de bestuursopzichters in de ressorten- aangesloten
op de WAN-centrale; ook de One-Stop-Window Service van de Kamer van Koophandel & Fabrieken zal via dit
WAN haar diensten landelijk digitaal kunnen aanbieden.
1.3.4. Dit landelijk ICT netwerk dat binnen een jaar operationeel wordt, zal uitgebreid worden met de opname
in de WAN-centrale van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Financiën in verband
met de financiële en de fiscale decentralisatie en succiessievelijk de daarvoor in aanmerking komende
ministeries en instanties van de publieke sector voor de uitwisseling over en weer van data en informatie tussen
stad, district en binnenland.
1.3.5. Door uitgebreide toepassing van ICT technologie in de administratie en bestuursvoering en het ophangen
hiervan aan de WAN-centrale worden digitale agenda, documentenbeheer, interne contrôle op
districtsfinanciën, het betalen van alle belastingen op de ditsrictsontvangkantoren van de commissariaten
mogelijk gemaakt.
1.3.6. Ter besparing van kosten en tijd en terwille van effectief functioneren, zullen de diverse
overheidsdiensten met elkaar frekwenter kunnen communiceren via video conferentie.
De dienstverlening naar de samenleving krijgt nog een dimensie door het operationaliseren van een web portal
www.districten.sr, zijnde een gezamenlijke website van alle districten in Suriname.
1.3.7. De Regering wenst met deze voorzieningen een versnelde en bredere toepassing van Informatie en
Communicatie Technologie (ICT) binnen de publieke sector (e-government) en de commercieel gerichte
dienstverlening mogelijk maken en daardoor ook de toegankelijkheid tot de ICT voorzieningen voor de gehele
Surinaamse samenleving verhogen.

WAN cetrale te Cobe

Netwerken

Een van de servers

Particulier initiatief
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Actieplan: 1.3: ICT voorzieningen voor de gehele Surinaamse samenleving
#
1.3.1.

1.3.2
.

1.3.3.

Onderwerpen
Operationaliseren van het INTERDISTRICTEN
SAMENWERKINGSVERBAND
(IDS)

Operationaliseren van het
WIDE AREA NET WORK

Op de WAN cetrale alle one-stopwindow service die
successievelijk operationeel
worden op alle
districtscommissariaten en op de
kantoren van de bestuursopzichters in de ressorten- Ook de
One-Stop-Window Service van de
Kamer van Koophandel &
Fabrieken aansluiten op WAN

1.3.4.

Aansluiten van Ministeries van
Financiën op de WAN centrale

1.3.5.

WAN-centrale benutten voor
digitale agenda, documentenbeheer, interne contrôle op
districtsfinanciën, ook voor het
betalen van alle belastingen op de
ditsrictsontvangkantoren van de
commissariaten (e-governance)

1.3.6.

1.3.7.

Het operationaliseren van een web
portal www.districten.sr, zijnde
een gezamenlijke website van alle
districten in Suriname.
Toepassing van Informatie en
Communicatie Technologie (ICT)
binnen de publieke sector (egovernment) en de commercieel
gerichte dienstverlening, en
daardoor ook de toegankelijkheid

Acties
1. Goedkeuring van de
statuten/reglement door RvM
2. Inrichting van het
Kantoorgebouw van IDS
3. Bemensing
4. Installatie van de videconference zaal
5 Launch
1. Installatie van WANcentrale in het IDS-gebouw
2. Afronden installatie LAN
in 5 districten Nickerie, Para,
Wanica, Commewijne en
Marowijne en aansluiten op
WAN
2.1. Proef
2.2 Permanent
3. Installatie LAN in de
overige 5 districten
Paramaribo, Coronie,
Saramacca, Brokopondo en
Sipaliwini en aansluiten op
WAN
1. One-Stop-Windows /
BIC’s van 5 districtscommissariaten Nickerie,
Para, Wanica, Commewijne
en Marowijne aansluiten op
WAN
2. Aansluiten van de OneStop-Windows overige
commissariaten en van de
BO-kantoren;
3. Aansluiten van de OneStop-Windows van KKF
1.Ministerie van Financien
2. Ministerie van R.O.
3. Overige Ministeries naar
behoefte
Digitale agenda, digitaal
documentenbeheer op de
commissariaten:
1. Voorbereidingen
2. Gecertificeerde districten
3. Nieuwe pilot districten
4. Interne controle via WAN
op de financiële administratie
van de districten
5. Belasting Administratie
Systeem gekoppeld aan WAN
centrale
1. Ontwerpen
2. Inrichten
3. Launch

Tijdspad
1. 4de KW 2010

1. 4de KW 2010
1ste KW 2011
1ste KW 2011

Volledige
financiering uit
DLGP-begroting

Heel Suriname heeft toegang
tot de WAN en ICTnetwerken, successievelijk

2011, 2012, 2113,
2014

dlgp

2. 4de KW 2010

Bijzonderheden
Volledige
financiering uit
DLGP-begroting

3. 4de KW 2010
4. 4de KW 2010
6. 1ste KW 2011
1. 4de KW 2010
2. 4de KW 2010

Volledige
financiering uit
DLGP-begroting

2.1. 4de KW 2010
2.2. 1ste KW 2011
3. 2011

1. 4de KW 2010

Volledige
financiering uit
DLGP-begroting

2. 2011, 2012,
2013
3. 2de KW 2011
1. 1ste KW 2011
2. ste KW 2011
3. 2011, 2012,
2013

Volledige
financiering uit
DLGP-begroting
Volledige
financiering uit
DLGP-begroting

1. 2010
2. 2de KW 2011
3. 2de KW 2011
4. 2011

5. 2011, 2012
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tot de ICT voorzieningen voor de
gehele Surinaamse samenleving
verhogen.

1.4 Grondenrechten vraagstuk van marrons en inheemsen en versterking van het
Traditioneel gezag
Regeerakkoord:
Oplossing van het grondenrechten vraagstuk van de inheemsen en marrons (C.4). Onderzoek naar
en evaluatie van de mogelijkheden ter regulering en/of versterking van het traditioneel gezag (C.5).
Bijdrage aan de Regeringsverklaring m.b.t. het vraagstuk van marrons en enheemsen
1.4.1. De veelheid van rapporten en pre-studies worden bestudeerd en in beschouwing genomen in het
streven van de Regering ter oplossing van het grondenrechten vraagstuk van de inheemsen en
marrons.
1.4.2. Alle ondersteuning zal worden gegeven ter versterking van de structuren van het traditioneel
gezag in het binnenland om te participeren in de voorbereiding en uitvoering van projecten en
programma’s voor de verbetering van de social-economische leefomstandigheden in de diverse
woongebieden.
1.4.3. De Regering zal de positie en de rol van het traditioneel gezag regelen in de Wet Regionale
Organen, waarin ook de taken en de bevoegdheden zijn geregeld van het Districtsbestuur, de
Districtsraden en de Ressortraden.

Actieplan: 1.4: Grondenrechten vraagstuk van de inheemsen en marrons
En versterking van het Traditioneel Gezag
#
1.4.1.

1.4.2

1.4.3.

Onderwerpen
Grondenrechten vraagstuk van de
inheemsen en marrons

Versterking van de structuren van
het traditioneel gezag in het
binnenland

Regelen van positie en de rol van
het traditioneel gezag bij de

Acties
1. Samenstellen van een
Inter-departementale Cie
2. Bestuderen van alle
raporten en pre-studies
3. Cocept-Rapport: Oplossing
Grondenrechtevraagstuk
4. Herziene versie Rapport
5. Tweede herziene versie na
consensus, inclusief
wetsproducten
6. Goedkeuring door RvM
7. Goedkeuring door
Staasraad
8. Goedkeuring door DNA en
afkondiging door President
9 Implementatie
1. Kantoorfaciliteiten met
meubilair, kantoorequipment, ICT faciliteiten
2. In kaart brengen van ale
traditionele structuren
3. Handleiding t.b.v. de
traditionele structuren
4. Training van de
traditionele structuren
1. Contracteren van
deskundige(n) op basis van

Tijdspad
1. 4de KW 2010
2. 1ste KW 2011
3. 3de KW 2011
4. 1ste KW 2012
5. 3de KW 2012

Bijzonderheden
Veelheid van
Rapporten en prestudies reeds
voortgebracht door
DLGP-I (2003-2008)
t.l.v. de begroting van
het DLGP

6. 4de KW 2012
7. 1ste KW 2013
8. 3de KW 2013
4de KW 2013
9. 2014, 2015
1. 1ste KW 2011

Volledige
financiering uit
DLGP-begroting

2. 1ste KW 2011
3. 3de KW 2011
4. 3de KW 2011
4de KW 2011
1. 4de KW 2010

Volledige
financiering uit
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bestuursvoering

een Terms of Reference
2. Technical Background
Paper
3. Legal Background Paper
4. conceptwet tot wijziging
van de Wet Regionale
Organen inzake inpassing van
het Traditioneel Gezag in het
wettelijk kader
5. Goedkeuring door
Ministerie R.O.
6. Goedkeuring door RvM
7. Goedkeuring door
Staatsraad
8. Goedkeuring door DNA
9. Afkondiging door de
President
10. Bekendheid en
implementatie

DLGP-begroting
2. 4de KW 2010
3. 4de KW 2010.
4. 4de KW 2010.

5. 1ste KW 2011
6. 2de KW 2011
7. 3de KW 2011
8. 4de KW 2011
9. 4de KW 2011
10. 2012

1.5 Fiscale en andere faciliteiten
Regeerakkoord:
Vergroting van de nationale besparingen, vanuit de overheid en de private sector, ondermeer door speciale
programma’s, fiscale en andere faciliteiten ter bevordering en tot behoud van nationale besparingen, alsook
voor het aantrekken van beleggingen uit het buitenland. (C.16)
Bijdrage aan de Regeringsverklaring met betrekking tot fiscale en andere faciliteiten
1.5.1. De Regering streeft naar vergroting van nationale besparing door in het kader van de fiscale en financiële
decentralisatie bij wet de financiele verhoudingen tussen de Staat en de Districten te regelen en ook door het
voorzien in de wettelijke grondslag voor de fiscale verzelfstandiging van de districten middels een Wet op
districtsbelastingen. De belastingdruk, de tarieven, de vrijstellingen en de waarborgen voor belastingplichtigen
dienen uniform voor alle districten bij wet te worden geregeld.
1.5.2. Een pakket van maatregelen zal verhoogde districtsinkomsten ten behoeven van de districtsfondsen ter
financiering van de districtsbegroting moeten geranderen, w.o.
1.5.2.1. (i) de opzet van een aparte unit op de districtscommissariaten, belast met de inning van belasting –en
niet-belastingmiddelen, het houden van toezicht en contrôle op de Districtsbesturen, met name gericht op
inkomsten genererende aktiviteiten ; het monitoren van de districtsinkomsten en de groei daarvan zodanig, dat
er sprake is van nationale besparingen, omdat de bijdrage uit de staatsbegroting steeds minder wordt,
1.5.2.2. (ii) toekennen van incentives,
1.5.2.3. (iii) aanpassen van de tarieven in de wettelijke regelingen, die voor de districten een bron van
inkomsten vormen,
1.5.2.4. (iv) het sluiten van samenwerkingsverbanden tussen de Ontvanger van de Directe Belastingen in
Paramaribo en Sub-Betaaldiensten in de regio’s van het ministerie van Financien enerzijds en de Kassiers van
de Ontvangkantoren op de districtscommissariaten anderszijds om te komen tot een integratie van de
onvangkantoren in stad en district om de burgers (de private sector) optimaal te faciliteren bij het voldoen van
hun financiële verplichtingen naar de staat toe
1.5.2.5. (v) het integreren van de afdeling Huurwaardebelastingen en Publieke Vermakelijkheid, waarvan de
inkomsten aan de districtsfondsen toebehoren, in de afdeling Districtsinkomsten van de districtscommissariaten
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1.5.2.6. (vi) het bekrachtigen van de samnwerkingovereenkomst tussen de Districtsbesturen en GLIS.
Het ministerie, varantwoordelijk voor het districtsbestur en regionale ontwikkeling zal meer dan ooit in nauwe
samenwerking met het Ministerie van Financiën een strak beleid voeren met betrekking tot:
1.5.2.7. (iii) het ontwikkelen van duurzame strategiën en formules om grote uitdagingen niet uit de weg te gaan
en alle mogelijkheden te benutten voor de verhoging van de districtsinkomsten, o.a. door nieuwe bronnen aan te
spreken, zoals bestemmingsheffing, toerisme, en het afstoten van meer zorgpunten van de regering naar de
districten door te kijken naar soortgelijke ontwikkeling in de landen in onze regio, zoals deze actief zijn in de
“Latin American Local Government Association, een werkarm van de Inter-American Development Bank,
die in Suriname het decentralisatieprogramma mede helpt financieren.
Bevorderd zal worden dat de inning van grondhuur, erfpacht, retributies, etc voor de centrale overheid zoveel
mogelijk op win-win-basis wordt overgelaten aan de districtsontvangkantoren met gebruik making van de
faciliteiten, voortvloeiende uit het doorvoeren van de fiscale en financiële decentralisatie.
1.5.2.8.Het Ministerie, verantwoordelijk voor de regionale ontwikkeling zal intensief in nauwe samenwerking
met het Ministerie van Financiën en de Afdeling Districts Financiën en Planning op de districtscommissariaten
moeten uitkomen met speciale programma’s om de burgers te informeren over de fiscale en andere faciliteiten
ter bevordering en tot behoud van nationale besparingen.
Districten
Wanica geind
Wanica begroot
Para geind
Para begroot
Mar. geind
Mar. begroot

Huurw. Bel
75.000
200.000
8.000
20.000
5.000
1.000

Comm. geind
10.000
Comm. begroot 3.000
..................
Nick. geind
Nick. begroot
60.000

Case study Mexico

Verm. Bel.
44.758
50.000
75.000
300.000

•
•
•
•
•
•
•

3.000
1.000
10.000
30.000
80.000
60.000

•
•
•

Challenge = increase Local
Government (LG) revenues
Incentive based on agreements LG
and Central Gvt (CG) to collect taxes
Deal with bigger budgets as education
(agreements)
Formulate new district formula
CG has to concentrate on
> role of LG in fiscal dec
> Challenge to devolve to LG revenue
and responsibility to spend
Fiscal sustainability: only in relation
to whole Gvt
CG has to push more problems to
LG
Promotions to change attitude of
CG and LG

Legio mogelijkheden nog te benutten voor vergroting districtsinkomsten tbv districtsfondsen

Actieplan: 1.5: Fiscale en andere faciliteiten
#
1.5.1.

Onderwerpen
Invvoeren van de Wet regelende
de financiële verhoudingen
tussen de Staat en de Districten,
alsmede de Wet op
Districtsbelasting c.q het nieuwe
financiele stelsel

1.5.2.1

Opzetten van een aparte
belasting / districtsinkomsten
unit op de districtscommissariaten, belast met de
inning van belasting –en nietbelastingmiddelen

1.5.2.2

Toekenning van incentives aan
de doelgroep belas met inning

Acties
1. Herzien bestaande
wetsontwerpen
2. Goedkeuring door RvM
3. Goedkeuring door
Staatsraad
4. Goedkeuring door DNA
5. Afkondiging door de
President
6. Bekendheid en
implementatie
1. Project Plan uit de
districten m.b.t. ruimte,
meubilair, equipemt, ICT
faciliteiten, bemensing en
begroting volgens bestaande
rapport “splitising DFGP”
2. Implementeren
3. Actieplan vergroting
districtsinkomsten
4. Voortgangsrapportage
van de verhoogde
inkomsten volgens een
speciaal monitoring
management tool
1. Ontwerpen van een
staatsbesluit

Tijdspad
1. 4de KW 2010

Bijzonderheden
DLGP-1

2. 1ste KW 2011
3. 2de KW 2011

Min RO
Min RO

4. 3de KW 2011

Min RO

5. 4de KW 2011
6. 4de KW 2011
2012

Min RO
Min RO
Min RO
Min RO

1. 4de KW 2010

Min RO
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van belasting en nietbelastingmiddelen

1.5.2.3

1.5.2.4

1.5.2.5

1.5.2.6

1.5.2.7

1.5.2.8

Aanpassen van de tarieven in de
wettelijke regelingen, die voor
de districten een bron van
inkomsten vormen,

Het sluiten van
samenwerkingsverbanden tussen
de Ontvanger van de Directe
Belastingen in Paramaribo en
Sub-Betaaldiensten in de regio’s
van het ministerie van Financien
enerzijds en de Kassiers van de
Ontvangkantoren op de
districtscommissariaten
anderszijds
Het integreren van de afdeling
Huurwaarde-belastingen en
Publieke Vermakelijkheid,
waarvan de inkomsten aan de
districtsfondsen toebehoren, in
de afdeling Districtsinkomsten
van de districtscommissariaten
Het bekrachtigen van de
samnwerkingovereenkomst
tussen de Districtsbesturen en
GLIS.
Het ontwikkelen van duurzame
strategiën en formules om grote
uitdagingen niet uit de weg te
gaan en alle mogelijkheden te
benutten voor de verhoging van
de districtsinkomsten

Speciale programma’s gericht op
vergroting van
districtsinkomsten

2. 2. Goedkeuring door
RvM
3. Goedkeuring door
Staatsraad
4. Goedkeuring door DNA
5. Afkondiging door de
President
1. Contracteren van
deskundige(n) op basis van
een Terms of Reference
2. Technical Background
Papers
3. Legal Background Papers
4. Concept-wettelijke
regelingen tot wijziging van
art. 4 van de Interimwet
Financiele Decentralisatie
5. Goedkeuring door
Ministerie R.O.
6. Goedkeuring door RvM
7. Goedkeuring door
Staatsraad
8. Goedkeuring door DNA
9. Afkondiging door de
President
10. Bekendheid en
implementatie
1.Ontwerpen van concept
samenwerkingsovereenkomst
2. Goedkeuring door
MinFin en MinRO
3. Implementeren

1. Rapport en Actieplan
inzake mogelijkheden en
voorstellen
2. Implementeren

1.Ontwerpen van de
samenwerkingsoverenkomst
2. Implementeren
1. Rapport Beleidsnota
Ministerie RO duurzame
strategiën en formules voor
verhoging van de
districtsinkomsten
2. Actieplan uitvoering
beleidsnota
3. Uitvoering Actieplan
1. Ontwerpen van de
Programma’s
2. Uitzenden

2. 1ste KW 2011
3. 2de KW 2011
4. 3de KW 2011
5. 4de KW 2011
6. 4de KW 2011
1. 4de KW 2010

DLGP

2. 4de KW 2010
3. 4de KW 2010
4. 4de KW 2010

5. 1ste KW 2011
6. 2de KW 2011
7. 3de KW 2011
8. 4de KW 2011
9. 4de KW 2011
10. 2012
1. 4de KW 2010

DLGP

2. 1ste KW 2011

RO

3. 2011

RO

1. 1ste KW 2011

DLGP

2. 2011, 2012

RO

1. 1ste KW 2011

DLGP

2. 2011, 2012

RO

1. 1ste KW 2011

DLGP

2. 2de KW 2011
3. 2011, 2012
1. 4de KW 2010

RO
DLGP

2. 2011

RO
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1.6. Volwaardige participatie van elk individu in de samenleving
Regeerakkoord:
“Elk individu” heeft het recht op een menswaardig bestaan, vrij van angst, dwang en onderdrukking,
waardoor volwaardige participatie van elk individu in de samenleving mogelijk
wordt; (A.3); het bevorderen van een daadwerkelijke beleving van de democratie. (C.2)
Bijdrage aan de Regeringsverklaring m.b.t. volwaardige participatie van elk individu in de
samenleving
1.6.1. Middels de nieuwe bevolkingsparticipatiestructuren worden burgers optimaal betrokken in het
besluitvormingsproces bij de opstelling van ressortplan, districtsplan, ressort -en districtsbegroting,
Jaarplan, Meerjaren Districtsontwikkelingsplan, vrij van angst, dwang en onderdrukking, waardoor
volwaardige participatie van elk individu in de samenleving mogelijk wordt.
De jaarlijkse planning en begrotingscyclus wordt effectief gehanteerd door een gedegen voorbereiding
om te kunnen inspelen op de aspiraties van het volk.
1.6.2. De openbare hoorzittingen worden geherstructureerd voor optimale participatie van de burgers
in de besluitvorming bij de totstandkoming van ressortplannen, districtsplannen en
districtsbegrotingen.
1.6.3. Het zwakke middenveld wordt versterkt door de Bevolkingsparticipatie Commissies om te
zetten in Ressort Ontwikkelings Overlegstructuren bestaande uit plaatselijke NGO’s en CBO’s, die na
registratie en training - nauw samenwerken met de bestuurskantoren en de gekozen lokale
volksvertegenwoordigers.
1.6.5. Op wijkniveau gaan buurtcomite’s actief zijn rondom voorbereiding en uitvoering van de
Kapitaalinvesteringsprojecten voor de verbetering van de woon, leef en productieomstandigheden in
de woongebieden.
1.6.6. De communicatie, informatie uitwisseling en de dienstverlening naar de burgers toe worden
verbeterd door herstructurering van de Bevolkings Informatie Centers en het invoeren van One-StopWindow Service op de commissariaten en successievelijk op alle Bestuurs-Opzichters kantoren in de
ressorten.
1.6.6. De nieuwe lokale democratische structuren, zoals de bevolkingsparticipatie commissies, het
instituut van hoorzittingen, Bevolkings informatie Centers (BIC), One-Stop Window Service, en
buurtcomite’s worden versterkt en optimaal ingezet ter bevordering van een daadwerkelijke beleving
van de democratie.

Hoorzittingen district

Hoorzititing binnenland

Buurtcomite’s

BO-kantoren te renoveren
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Actieplan: 1.6: Volwaardige participatie van elk individu in de samenleving
#
1.6.1

Onderwerpen
Jaarlijkse planning en
begrotingscyclus met
burgerparticipatie bij
totstandkoming ressort en
districtsplannen

1.6.2

Herstructurering openbare
hoorzittingen

1.6.3

Instelling Ressort Ontwikkelings
Overlegstructuren

1.6.4

1.6.5

Oprichten van Buurtcomite’s

Bevolkings Informatie Centers
(BIC) op de districtscommissariaten aanpassen en
versterken,

Acties
1. Voorbereiden
Hoorzittingen: Jaarplan
lopend jaar, Jaarplan volgend
jaar, concept ressortplan
daarop volgend jaar
2. Hoorzittingen in de
ressorten
3. Ressortplannen
4. Ressortbegrotingen
5 Dstrictsplannen
6 Aanbieding aan Min RO en
Planbureau
7 Districtsbegroting
8 Aanbieding aan Min RO
tbv Min Fin
9 Inbedding in de begroting
van RO e.a. ministeries
10. Goedring door DNA
9 Overmaking
begrotingsmiddelen naar
districtsfondsen
1. Opstellen Reglement
2. Goedkeuren Reglement
3. Training aan de doelgroep
in de burgerparticipatieve,
planning en budgetterings
methodologie
1. Registreren van alle
NGO’s en CBO’s in de
ressorten van gecertificeerde
districten
2. Idem in de overige/nieuwe
pilot districten
3. Opstellen van een
Handleiding
4. Registreren van de
sleutelfiguren voor training,
samen met de
bestuursambtenaren in
overlegmethodes en
gemeenschapsontwikkeling
5. Traingen
1. Identificeren van de
woongebieden waar er
kapitaalinvesteringsprojecten
worden voorbereid
2. Identificeren van
sleutelfiguren van de buurt
via openbare bijeenkomsten
3. Verzorgen van trainingen
hoe te participeren in de
voorbereiding en uitvoeren
projecten
1. Aanpassen van de
bestaande Handleiding
2. De bestaande BIC trainen
in het verzamelen van
informatie, het opslaan
hiervan in de database en het
distribueren van de informatie
naar de diverse One-Stop-

Tijdspad
1. Okt-november

Bijzonderheden
Min RO

2. Januari
3. Eind februari
4. Eind maart
5. Eind pril
6. Eind mei
7. Eind juni
8. eind juni
9. juli, aug
10. okt-dec
9. Januari
1. 4de KW 2010
2. 4de KW 2010
3. 2010, 2011

DLGP
RO
DLGP

1. 4de KW 2010

DLGP

2. 1ste KW 2011
3. 1ste KW 2011
4. 1ste KW 2011

5. 2011, 2012
1. 4de KW 2010

DLGP

2. 4de KW 2010

3. 2010, 2011,
2012
1. 4de KW 2010

DLGP

2. 4de KW 2010
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1.6.6

Opzetten van One-Stop Window
Service op de districtscommissariaten en de BOkantoren in de ressorten naar mate
ze gerenoveerd zijn

Window-Service
3. Nieuwe BIC’s vestigen op
de overige districtscommissariaten met
meubilair, equipment, ICT
faciliteiten en trainingen
verzorgen
1. Opzetten van 5 One-StopWindow Service op de
commisariaten van Nickerie,
Para, Wanica, Commewijne
en Marowijne
2. Opzetten van One-StopWindow Service op de BOkantoren in de ressorten van
van Nickerie, Para, Wanica,
Commewijne en Marowijne
3. Opzetten van 5 One-StopWindow Service op de
commisariaten van
Paramaribo, Saramacca,
coronie, Brokopondo en
Sipaliwini;
4. Opzetten van One-StopWindow Service op de BOkantoren in de ressorten van
Paramaribo, Saramacca,
coronie, Brokopondo en
Sipaliwini.

3. 4de KW 2010,
2011

1. 4de KW 2010

DLGP

2. 2010, 2011,
2012, 2013

3. 2011

4. 2011, 2012,
2013

1.7 Internationale samenwerking
Regeerakkoord:
Internationale samenwerking zal in versterkte mate worden gericht op onze grenslanden, overige
landen in de regio, landen buiten deregio, multilaterale organisaties; hierbij staan centraal wederzijds
respect en voordeel (B.3)
Bijdrage aan de Regeringsverklaring m.b.t. internatinale samenwerking
1.7.1. In samenwerking met de Inter-American Development Bank (I.D.B) is op basis van een op 20
januari 2009 gesloten Leningsovereenkomst het “Decentralization and Local Government Program”
(DLGP-II- 2009-2014) in uitvoering, gericht op de versterking van alle 10 districten en verbeteren van
de wegen en ontwatering in de woongebieden van de vijf gecertificeerde districten Nickerie, Para,
Wanica, Commewijne en Marowijne tot een bedrag van US$ 13.5 miljoen met een counterpart
bijdrage van UD$ 1.5 miljoen. Gewerkt zal worden aan de voorbereiding van een DLGP-III, specifiek
gericht op de financiering van een kapitaalinvesteringsprogramma voor de verbetering van de sociaaleconomische leefomstandigheden, vooral in de achtergestelde woongebieden van alle 10 districten.
1.7.2. De betrokkenheid van het DLGP in de “Latin American Local Government Association – als
Lid van de ‘Technical Dialogue group’ Decentralization and Subnational Development, waaraan 18
Latijns-amerikaanse landen zijn aangesloten, zal geïntisiveerd worden ten voordele van de uitvoering
van het decentralisatieprogramma van de regering in Suriname.
1.7.3. De Regering zal bevorderen dat SURINAME geassocieerd Lid wordt van de Commonwealth
Local Government Forum (CLGF) door in te gaan op de daartoe gedane uitnodiging van de SecretarisGenenraal van CLGF juni 2010 om vooral te participeren in de decntralisatieprogramma’s van de
landen in de Caraibische regio op het gebied van versterking van de lokale overheid en lokale
economie.
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1.7.3. Er zal beleid worden gemaakt op win-win basis met betrekking tot de zgn twinning relaties
tussen de districtsoverheden en de gemeentelijke overheden van bevriende naties in en buiten de regio.
DLGP in “Latin
American Local
Government
Association
als Lid van de
‘Technical Dialogue
group’
Decentralization and
Subnational
Development
IDB-Dec and Loc Gvt Strengthening Program
Voorgesteld DLGP-III US$ 50 milj

Commonwealth
Local Government Forum
Improving local government
internationally. Local
government’s role in local
economic development and
successful strategies for
driving and delivering
prosperous communities.
Suriname geassocieerd Lid.

“Latin American
Local Government Association

Common Wealth Local Gvt
Forum > inc. The Caribbean

Actieplan: 1.7: Internationale samenwerking
#
1.7.1

1.7.2

1.7.3

Onderwerpen

Voorbereiding van een
Leningsovereenkomst
DLGP-III, specifiek gericht
op de financiering van een
kapitaalinvesteringsprogram
ma voor de verbetering van
de sociaal-economische
leefomstandigheden, vooral
in de achtergestelde
woongebieden van alle 10
districten.
bevorderen dat
SURINAME geassocieerd
Lid wordt van de
Commonwealth Local
Government Forum (CLGF)
door in te gaan op de
daartoe gedane uitnodiging
van de Secretaris-Genenraal
van CLGF juni 2010
Beleid en strategie
ontwikkelen op win-win
basis met betrekking tot de
zgn twinning relaties tussen
de districtsoverheden en de
gemeentelijke overheden in
het buitenland

Acties
1.Voorbereiding
Leningsoverenkomst met IDB
2. Goedkeuring door MinRO
3. Goedkeuring door RvM
4. Goedkeuring door IDB
6. Goedkeuring door RvM
7. Goedkeuring door IDB
8. Loan Negotiation starten

Tijdspad
1. 2de KW 2012

Bijzonderheden
DLGP

1. Raadsvoorstel
2. Goedkeuring door RvM
3. Procedure opstarten via
Minister van Buza

1. 3de KW 2010
2. 4de KW 2010
3. 4de KW 2010

DLGP
RO
RO

1. Nota opstellen voor
Minister RO
2. Goedkeuring door Min RO
3. Goedkeuring door RvM

1. 1ste KW 2011

DLGP

2. 2de KW 2011
3. 3de KW 2011

RO
RO

2. 3de KW 2012
4. 4de KW 2012
5. 1ste KW 2013
6. 2de KW 2013
7. 3de KW 2013
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2. SOCIAAL-ECONOMISCH VLAK
Duurzame Sociaal-economische ontwikkeling en groei te garanderen in diverse “woongebieden”
Regeerakkoord:
Duurzame sociaal-economische ontwikkeling en groei te garanderen in diverse “woongebieden”
(A.2). Bijzondere aandacht voor bevolkingsgroepen in de achtergestelde rurale gebieden (A.7.9.10).
Prioriteit aanpak van de problematiek van Wateroverlast (C.18), modernisering van de ophaal, opslag
en verwerking van industrieel en huishoudelijk afval (C.20).Vele mensen in ons land leven in armoede,
ongezonde leefomstandigheden, hebben geen of gebrekkige nuts- en andere relevante voorzieningen
Eerder genoemde misstanden wegwerken en Suriname op een hoger niveau van welvaart brengen.
Bijdrage Regeringsverklaring m.b.t. duurzame sociaal-economische ontwikkeling en groei in
woongebieden
2.1. De Regering streeft ernaar om met de meerjaren kapitaalsinvesteringsprojecten, zoals vervat in
het decentralisatieprogramma van de Regering, duurzame sociaal-economische ontwikkeling en groei
te garanderen in diverse “woongebieden” en zodoende de levensstandaard van de burgers naar een
hoger peil te brengen, waarbij hoge prioriteit wordt gegeven aan de bevolkingsgroepen in de
achtergestelde rurale gebieden.
Op alle districtscommissariaten worden gefaseerd capaciteit opgebouwd op het gebied van.:
• Onderhoud van infrastructuur, pleinen, plantsoenen
• Bestrating van wegen in woonwijken
• Ontwatering van de woongebieden
• Modernisering van de ophaal, opslag en verwerking van industrieel en huishoudelijk afval en
• Moderniseren van openbare markten
2.2. In het kader van het DLGP-II worden de Uitvoering van de voormelde
kapitaalinvesteringsprojecten in de woongebieden van de ressorten in de districten Nickerie, Para,
Wanica, Commewijne en Marowijne voortgezet
2.3. Er vindt een ombuiging van beleid plaats bij de versterking van de districtscommissariaten, te
beginnen met Paramaribo en Sipaliwini, door het bestuurapparaat geschikt te maken voor
‘gemeenschapsontwikkeling’, hetgeen met zoveel woorden wil zeggen, dat de achtergestelde gebieden
in kaart worden gebracht, selectie plaats vindt aan de hand van vooraf opgestelde criteria om
prioriteiten en de fasering aan te geven in een meerjaren integraal plan van aanpak, waarbij centrale
overheid, de lokale overheid en de private sector nauw samenwerken.
2.4. Binnen de periode van het thans in uitvoering zijnde DLGP-II wordt er een DLGP-III voorbereid,
bestaande uit een Vijfjaar Kapitaalinvesteringsplan 2014-2020 voor de voortzetting van structurele
verbetering van de sociaal-economische woon- en leefsituatie in het streven van de Regering om
successievelijk en eind te maken aan ongezonde leefomstandigheden en allerhande misstanden in de
diverse woongebieden in stad, district en het binnenland.

Een eind maken aan ongezonde, verloederde leefomstandigheden en allerhande misstanden via DLGP-II, III, IV...
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Actieplan: 2: Duurzame sociaal-economische ontwikkeling en groei te
garanderen in diverse “woongebieden”
#
2.1

2.2

2.3

2.4

Onderwerpen
Opbouw capaciteit voor
voorbereiding en uitvoeren van
projecten op het gebied van
bestraten van wegen en
ontwateren van woongebieden,
moderniseren van vuilophaal en
vuilverwerking en moderniseren
en privatiseren van openbare
markten:

Acties
1. districten Nickerie, Para,
Wanica, Commewijne en
Marowijne
2. districten Saramacca,
Coronie en Brokopondo

Tijdspad
2010, 2011

Uitvoering van
kapitaalinvesteringsprojecten in
de woon-gebieden van de
ressorten in de districten Nickerie,
Para, Wanica, Commewijne en
Marowijne
Versterking van de
districtscommissariaten
Paramaribo en Sipaliwini, door
het bestuurapparaat en ombuiging
voor uitvoering projecten
gemeenschapsontwikkelingsprojecten

1.Bestraten van wegen
2. Ontwateringsprojecten
3. Moderniseren vuilophaal
en vuilverwerking
4. moderniseren van openbare
markten
1. Opbouw capaciteit voor
selecteren/clusteren
woongebieden, opstellen en
bestekklaar maken van een
meerjaren integraal
ontwikkelingsplan
2. Voorbereiden van een
proefproject
3. Uitvoering profproject
Projectvoorstel Capital
Investment Programma
DLGP-III 2014-2015 van
US$ 50 miljoen t.b.v. de 10
districten

2010, 2011, 2012
2011, 2012, 2013
2011, 2012, 2013

DLGP-III voorbereid, bestaande
uit een Vijfjaar
Kapitaalinvesteringsplan 20142020 voor de voortzetting van
structurele verbetering van de
sociaal-economische woon- en
leefsituatie

Bijzonderheden
DLGP

2011, 2012

DLGP

2011, 2012, 2013
2011

DLGP

2011
2012, 2013
1ste KW 2012

DLGP

3. EDUCATIEF VLAK
REEDS VERWERKT ALS CAPACITEITSOPBOUW EN TRAININGEN IN DE 3 ANDERE
CATEGORIEEN

4. OP HET VLAK VAN DUURZAME BENUTTING VAN HET
NATUURLIJK MILIEU
Regeerakkoord:
Mitigeren van milieuschade
Regeerakkoord:
Verzekering van duurzaam beheer van het natuurlijk milieu, door beschermende maatregelen, het
mitigeren van milieuschade, rehabilitatie van beschadigd milieu, alsook adequate overdracht van
uitgmijnde gebieden, in het bijzonder in de districten Para, Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne.
Hiertoe zullen ondermeer wettelijke voorzieningen worden getroffen en relevante instituten worden
versterkt (C.17)
Bijdrage aan de Regeringsverklaring met betrekking tot het mitigeren van milieuschade
4.1. Duidelijke begrotingsaanschrijvingen c.q. richtlijnen zullen moeten uitgaan naar de Districtsraden
en Ressortraden die ingevolge artikel 1 van de Wet Regionale Organen geroepen zijn bij het opstellen
van de ressort en districtsplannen projecten en programma’s op te nemen met betreking tot leefmilieu,
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zodaning dat het natuurlijk milieu op correcte wijze wordt beheerd, bevolking in de woongebieden
beschermend zijn tegen de schadelijke gevolgen van een smerig milieu en daarbij maatregelen
aandragen tot het mitigeren van de milieuschade, de rehabilitatie van beschadigd milieu, zodat deze
projecten en maatregelen door de districtsbesturen in medebewind met de centrale overheid worden
uitgevoerd.
4.2. De nieuwe dienst betreffende Milieu en Gezondheid (M&G) op de districtscommissariaten wordt
operationaal gemaakt met assistentie van NIMOS, zodanig dat het diensthoofd door de Regering wordt
benoemd tot milieu-inspecteur met bevoegdheden om met in achtneming van de richtlijnen van de
verantwoordelijke instanties in Paramaribo handhavend op te treden tegen overtreders van de milieuwetten.
Deze dienst wordt belast met toezicht op de naleving van alle wettelijke regelingen die er zijn om de
mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van menselijke activiteiten, met name de
contrôle op de naleving van allerhande verguningsvoorwaarden en de voorwaarden waaronder
percelen in grondhuur en erfpacht zijn uitgegeven.
De Regering is voorstander van een samenwerking tussen de Districtsbesturen en de bedrijven die zich
beijveren voor een schoon Suriname om de burgers te faciliteren en om verzekerd te zijn van de
vereiste medewerking vervuiling tegen te gaan door gezamenlijk de strijd aan te binden tegen de ernst
van de gevolgen van de gezondheid voor de burgers.
4.3. Bij de uitvoering van de kapitaalinvesteringsprojecten op het gebied van bestrating van de
zandwegen, ontwatering van de woongebieden, het moderniseren van vuilophaal en vuilverwerking,
en moderniseren van de exploitatie en beheer van de openbare markten moet het Districtsbestuur erop
toezien dat vooraf door NIMOS een milieu-effecten studie wordt opgemaakt om daaruit de
voorwaarden te formuleren en deze te verbinden aan de terzake te sluiten contracten voor de
uitvoering.
4.4. De bestuursdienst wordt middels capaciteitsopbouwprogramma’s (trainingen) op basis van
duidelijke training modules en handleidingen in het kader van decentralisatie geschikt gemaakt zich te
kunnen kwijten van deze taken.

Uiterst smerig milieu voor de gevolgen van de volksgezondheid

Actieplan: 4: Mitigeren van milieuschade
#
4.1

4.2
4.3

Onderwerpen
Begrotingsaanschrijvingen c.q.
richtlijnen t.b.v. de Regionale
Organen

Mmilieu-effecten studie en
rapporten van Nimos
Opstellen van trainingsmodules en
handleidingen en verzorgen van
trainingen aan de bestuursdienst

Acties
1. Opstellen van de
Richtlijnen voor bescherming
van Milieu en Gezondheid
2. Opstellen van de
begrotingsaanschrijving
3. Begrotingsaanschrijving
sturen naar naar districten

1. Trainingsmodulen en
Handleiding
2. Training

Tijdspad
1. 4de KW 2010

Bijzonderheden
DLGP

2. 4de W 2010

RO

3. 1ste KW 2011

RO

2010, 2011, 2012

DLGP

1. 4de KW 2010

DLGP

2. 2010, 2011
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