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Waarom moet de Bijlage erbij???
Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting??
Opmerking zit ook in sheet 2e recap
vergelijk inhoud van deze sheet met die van Wanica!!!
proberen zoveel als mogelijk Uniform te blijven aub!!!!

Inleiding
Tekst ter ineleidng van de begroting. Vergeet niet om de aanpassingen en de wijze van
begrotingssamenstelling ook te vermelden in de inleiding. Het gaat om het begrotingsproces.
Zijn er gesprekken gevoerd met de respectievelijke ministeries, waarvan de medebewind is
opgenomen in deze begroting.
De DA moet met de respectievelijke afdelingen BFZ of Begrotingszaken contact opnemen.
Men moet aangeven wat in de begroting van het distrikt is opgenomen en vragen of zij
kunnen aangeven wat zij (het respectievelijke ministerie) gepland hebben voor het distrikt.
Let deze begrote bedragen van de medebewind taken moet WEG uit de begroting van het
ministerie als het op deze begroting blijft staan. Anders worden zaken DUBBEL
begroot!!
Concreet betekent dit dat het palfond van het distrikt (dus RO) stijgt en die van het
andere ministerie daalt. Dus afstemmen met de respectievelijke ministeries is heel
belangrijk.
Waar mogelijk vergelijkende cijfers van 2007 ook invullen.
Verder moet in de begroting van Min RO een Meerjaren presentatie gegeven worden!!
Geef waar mogelijk ook de schatting van de jaren 2009 en 2010.
MJBB kent 4 jaren presentatie. De jaren: t-1; t; t+1 en t+2
De tabellen heb ik (wonnie) gehaald uit sheet begroting distrikt uit jou exell file.
Waar is de sheet van autonoom RO, dus deze beleidsmaatregelen in de exell file??? Zie
opmerking in sheet 2e recap hierover!!
Aanschaffingen van Apparaatskosten zijn niet hetzelfde als de Beleidsmaatregelen uit
de autonome taken!!
Zie huidige begroting (2007) als voorbeeld wat beleidsmaatregelen zijn en wat
apparaatsaanschaffingen zijn!!!
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Begroting 2008 District Commewijne
Besteding van het distrikt
Autonome taken conform WRO
Apparaatskosten
Beleidsmaatregelen

Bedrag

Jaar

2,007

2,008
175,700
674,300

2,009

Aanschaffingen van Apparaatskosten zijn niet
hetzelfde als de Beleidsmaatregelen uit de
autonome taken!!

Totaal Autonoom
Medebewind
Min RO
Min OW
Min LVV
MIN NH
MINOV
J&P
Min Sozavo
Min ROGB
Min TCT
Min HI
Min Biza
Min VG
Min ATM

850,000

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

1,000,000
500,000
1,550,000
1,720,000
10,000
50,000
375,000
120,000
20,000

Totaal bestedingen Medebewind

5,345,000

Totaal Besteding distrikt

6,195,000
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Begroting middelen van het distrikt
Omschrijving

Bedrag
Jaar

2007

2008

Autonome taken conform WRO
Apparaatskosten
Beleidsmaatregelen

175,700
674,300

Totaal Begroting MRO

850,000

Medebewind
Begroting Min RO
Begroting Min OW
Begroting Min LVV
Begroting MIN NH
Begroting MINOV
Begroting J&P
Begroting Min Sozavo
Begroting Min ROGB
Begroting Min TCT
Begroting Min HI
Begroting Min Biza
Begroting Min VG
Begroting Min ATM

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

Totaal Begrotingen Medebewind Ministeries
Begroting artikel 4
Huurwaarde
Vergunningsrecht
Begrafenisrecht
Marktgelden
Leges en zegels
Recognitie
Vermakelijkheidsbelasting

2009

1,000,000
500,000
1,550,000
1,720,000
10,000
50,000
375,000
120,000
20,000
5,345,000

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

Totaal Artikel 4 (eigen Ontvangsten)

12,000
30,000
500
42,500

Donatie Nationaal

nvt

-

Totaal Donaties Nationaal

nvt

-

nvt
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Donaties Internationaal

nvt

-

Totaal Internationaal

nvt

-

Totaal Middelen

nvt
nvt

6,237,500
42,500
Overschot

Begrote Begrotings Overschot (Tekort)

Toelichting bij de begroting
Apparaatskosten
De kosten van de volgende diensten zijn begroot:
1. Algemeen, waarin kosten voor water, elektriciteit en telefoon
2. Het commissariaat
3. BIC
4. DFP
5. CTA
6. Ressort Raden

Conform het nieuw begrotingsproces hebben alle afdelingshoofden de apparaatskosten van
hun respectievelijke afdelingen op grond van realistische becijferingen begroot en ingediend
bij de afdeling DFP.
De totale materiele kosten ????? (rubriek 20) bedragen srd 175.700,00

Autonome taken
wegen
lozingen
sluizen
ringdammen
ov. Infra werken

200000
100000
50000
150000
121800

Overige aanschaffingen (rubriek 40) : srd. 52.500
Totaal aanschaffingen (rubriek 40) : srd. 674.300
Het totaal van de apparaatskosten en autonome taken voldoet aan het toegestane
plafondbudget van srd 850.000,00
heb je de verdeling zelf gedaan of gaat om een verdeling van je plafond.
Geef aan hoe de prioriteitenstelling heeft plaatsgevonden
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De medebewindstaken
Voor wat de medebewind taken is gebruik gemaakt van de procedure voor het samenstellen
van de distriktbegroting, zoals vervat in .............(beschikking bfm aanhalen). In alle ressorten
zijn hoorzittingen gehouden. Op deze hoorzittingen zijn de noden en de wensen van de
bevolking gelist en is daarna een prioriteitenlijst gemaakt door de DB en het DMT. Deze
prioriteitenlijst is voor het deel dat op basis van de uitvoeringscapaciteiten van het distrikt
wederom aangepast en thans uitgewerkt in de begroting van 2008. De rest van de prioriteiten
lijst zal in de komende jaren geimplenteerd worden.
De medebewindstaken zijn opgesteld conform het districtsplan, waarbij aandacht is
geschonken aan die activiteiten welke zijn opgenomen in categorie die in 2008 moet worden
uitgevoerd.

Middelen begroting
Apparaatskosten en Autonome taken
Voor de apparaatskosten en de autonome taken heeft het ministerie van regionale
ontwikkeling een budgetplafond van srd 850.000 toegekend.
Artikel 4 middelen
Middelen die conform artikel 4 door Commewijne worden geïnd zijn:
Huurwaarde
Vergunningsrecht
Leges en Zegels
De totale inning in het district in 2008 is begroot voor srd. 42.500.

Medebewindstaken
Voor medebewindstaken vraagt Commewijne bij de verschillende ministeries totaal
srd 5.345.000.

Donaties
Eventueel zal bij de uitvoering van de oever verdedigingswerken van de Commewijne sprake
zijn van een donatie.
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BIJLAGE
ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN

Paramaribo, 13 oktober 2006
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 6838
ONDERWERP:
Vaststelling “Organisatiestructuur van het Districts-Commissariaat
van de pilotdistricten Wanica, Commewijne, Para, Nickerie en Commewijne
ter uitvoering van artikel 6 lid 4 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie ( S.B. 2003 no. 33)

DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
GELEZEN:
Het schrijven van de Directeur van
Binnenlandse Zaken d.d. 18 januari 2006
No. 575 met verwijzing naar het adviesrapport van het
Centraal Staforgaan
Formatiezaken en Eficiëncy (C.S.F.E.) d.d.
13 januari 2006 no. 295/05.
GEHOORD:
1. de Directeur van Regionale Ontwikkeling;
2. de Directeur van Binnenlandse Zaken.
GELET OP:
1.

5.
6.

de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. S.B. 2005 no.28);
de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no.
33);
het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B.1991
no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.94 );
de Verordening Districtsfonds Wanica (S.B. 2005 no. 87);
de Verordening Districtsfonds Commewijne (S.B. 2005 no.

7.
8.

de Verordening Districtsfonds Para (S.B. 2005 no. 89);
de Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B. 2005 no. 90);

2.
3.
4.

88);
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9.

de Verordening Districtsfonds Commewijne (S.B. 2005 no. 91).
.
OVERWEGENDE:
1. dat het beleid van de Regering er op gericht is financiële
decentralisatie
in de districten tot stand te brengen;
2. dat de districten een verantwoord, transparant en geharmoniseerd
begrotingsbeleid en financieel beheer moeten voeren;
3. dat de Regering van oordeel is, dat er randvoorwaarden voor de
districten moeten worden gecreëerd;
4. dat voor het versterken van het management, de financiële
administratie van het districtscommissariaat en het uitvoeren van
de nieuwe taken met betrekking tot planning, begrotingszaken,
inkomstenwerving en bevolkingsparticipatie van belang is een
nieuwe afdeling Districts Financiën en Planning (DFP) in te
voeren, alsmede de plaats van de overige reguliere afdelingen, de
Districtsraad, de Ressortraden en de burgers in de juiste
onderlinge samenhang duidelijk in het districtsorganogram tot
uitdrukking te brengen;
5. dat uitgaande van de taken en bevoegdheden, verbonden aan de
functie van de Districts-Administrateur, die de leiding zal hebben
over de DFP, deze functie binnen de organisatie de plaats van een
functionele stafrelatie heeft;
6. dat de vigerende regelingen op het gebied van
personeelsorganisatie en personeelsbeleid op basis van de
specifieke situatie in beschouwing zijn genomen;
7. dat het wenselijk is de organisatiestructuur van de desbetreffende
districten aan te passen en/of opnieuw vast te stellen.
HEEFT BESLOTEN:
I.. Vast te stellen de bij deze beschikking behorende “Organisatiestructuur
van de Districts-Commissariaten van de pilotdistricten”.
II. Te bepalen, dat:
a. deze beschikking en de daarbij vastgestelde “ Organisatiestructuur
van de Districts-Commissariaten van de pilotdistricten”, in het
Staatsblad van de Republiek Suriname worden bekendgemaakt;
b. deze beschikking en de daarbij vastgestelde “ Organisatiestructuur
van de Districts-Commissariaten van de pilotdistricten”, in werking
treden met ingang van de dagtekening van deze beschikking.
III. Afschrift van deze beschikking en de daarbij behorende
“Organisatiestructuur van de District-Commissariaten van de
pilotdistricten” te zenden aan alle Ministers, de Directeur van
het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de
Directeur
van het Kabinet van de Vice-President van de Republiek Suriname,
de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Centrale
Landsaccountantsdienst,
de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur,
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Het Hoofd van de Afdeling Comptabiliteit van het Ministerie van
Financiën, het Hoofd
van het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiëntie van het
Ministerie van Binenlandse Zaken en de DistrictsCommissarissen
.

Paramaribo,
De Minister van Regionale Ontwikkeling,

M. FELISI
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