Republiek Suriname
District Wanica

Districtsbegroting 2008

juni 2007

Republiek Suriname
District Wanica

Inleiding
Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met
ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als
prioriteit zien en welke oplossingsmodellen zij eventueel hiervoor kunnen aandragen. Op
basis van deze hoorzittingen is er een ressortplan gemaakt. Met medewerking van studenten
van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en locale consultants zijn uiteindelijk de
ressortplannen en het districtpan tot stand gekomen. De districtsraad heeft daarna haar
goedkeuring gegeven aan dit districtplan. Om tijdelijk tot een districtsbegroting te komen
heeft het Districtmanagement team in samenwerking met een lokale consultant dit document
kunnen maken.
Deze begroting bestaat uit de volgende onderdelen:
De apparaatuitgaven:
de kosten die gemaakt moeten worden zodat het apparaat (o.a. de medewerkers van het
commissariaat Wanica) kan functioneren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van huur,
nutsvoorzieningen en kantoorbenodigdheden.
Autonome taken:
deze taken die het Commissariaat Wanica als werkarm van het Ministerie van Regionale
ontwikkeling moet uitvoeren. Het gaat hier onderhoud van gebouwen en terreinen, secundaire
en tertiaire wegen, irrigatie en kunstwerken, ophalen van lozingen en trenzen en afwatering en
waterkeringwerken.
Medebewindtaken:
Hierin zijn de uitgaven van andere ministeries die in het district activiteiten ontplooien.
De medewerkers van het Commissariaat Wanica hebben allen op hun eigen wijze een bijdrage
geleverd aan de verschillende activiteiten die geweest zijn om uiteindelijk tot dit document te
komen. Ik dank hen voor hun medewerking en reken erop dat zij de ondersteuning zullen
blijven verlenen ter verdere opbouw van het district. Ook de burgers van Wanica wil ik van
harte dank zeggen voor hun participatie bij de ressorthoorzittingen.
Wij weten dat wij niet een ieder in een keer tevreden kunnen stellen door al hun aangehaalde
noden in het jaar 2008 op te kunnen lossen. Niet alle mogelijkheden zijn op één moment ter
beschikking, des al niet te min doen wij ons best om de burger zo veel mogelijk tegemoet te
komen en in de komende jaren steeds beter onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren

Het District Wanica
De districtscommissaris
R. Soekarnsingh
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BESLUIT VAN DE DISTRICTSRAAD VAN WANICA
BETREFFENDE OPSTELLING VAN DISTRICTSBEGROTING VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VAN HET DISTRICT WANICA VOOR HET DIENSTJAAR 2008 TER
UITVOERING VAN ARTIKEL 54 VAN DE WET REGIONALE ORGANEN (S.B. 1989 NO.
44, ZOALS LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ S.B. 2005 NO. 28) EN ARTIKEL 5 VAN DE
INTERIMREGELING FINANCIËLE DECENTRALISATIE (S.B. 2003 NO. 33)
DE DISTRICTS-COMMISARIS VAN WANICA,
In overweging genomen hebbende, dat de Districtsbegroting door de Districtsraad dient te worden
opgesteld en aangeboden aan de Minister van Regionale Ontwikkeling voor overleg met de Minister
van Financiën bij de opstelling van jaarlijkse begroting als bedoeld in artikel 158 van de Grondwet,
heeft, de burgers via hoorzittingen door tussenkomst van de ressortraden te hebben gehoord, na
goedkeuring door de Districtsraad, opgesteld de onderstaande Districtsbegroting 2008.
Artikel 1
De Districtsbegroting van het district Wanica is als volgt opgesteld en aan de Minister van Regionale
Ontwikkeling aangeboden:

Begroting besteding distrikt
Omschrijving

Bedrag

Autonome taken conform WRO
Apparaatskosten
Beleidsmaatregelen

178.100,00
869.900,00

Totaal Autonoom

1.048.000,00

Medebewind
Min OW
Min NH
Min OV
Min J&P
Min VGZ

Totaal

Totaal Besteding

1.750.000,00
2.000.000,00
300.000,00
1500.000,00
275.000,00

5.825.000,00

6.873.000,00
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Middelen Begroting van het distrikt
Omschrijving

Bedrag

Autonome taken conform WRO
Apparaatskosten
Beleidsmaatregelen

178.100,00
869.900,00

Totaal Autonoom

1.048.000,00

Medebewind
Min OW
Min NH
Min OV
Min J&P
Min VGZ

1.750.000,00
2.000.000,00
300.000,00
1500.000,00
275.000,00

Totaal

5.825.000,00

Begroting artikel 4
Huurwaarde
Vergunningsrecht
Begrafenisrecht
Marktgelden
Leges en zegels
Recognitie

12.000,00
40.000,00
500,00
10.000,00
1.500,00
500,00

Totaal Artikel 4

64.500,00

Totaal Middelen

6.937.500,00
Artikel 2

De Districtsraad wacht de goedkeuring van de Districtsbegroting 2008, die ingebed wordt in
de staatsbegroting 2008 af. Deze begroting wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd
Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, na afkondiging van de staatsbegroting
2008 in het Staatsblad van de Republiek Suriname.
De Ministers van Financiën en van Regionale Ontwikkeling zijn belast met de uitvoering met
in achtneming van de Interim regeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33)
Gegeven te Lelydorp, ......juni 2007
De Districts-Commissaris van Wanica,

R. SOEKARNSINGH
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Toelichting bij de begroting
Apparaatskosten
De kosten van de volgende diensten zijn begroot:
1. Districtsbestuur
2. Districtsraad
3. Burger Participatie Commissie
4. Ressort Raden
5. Beheer Bestuur Ressorten ressortkantoren en Burger Informatie Centrum
6. Administratieve Diensten waarin personeelszaken, type afdeling, Kabinet van de DC,
Dependance Saramacca Polder en schoonmaak
7. District Financiële Dienst
8. Civiel Technische Dienst.
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 apparaatskosten bedragen srd 178.100
Autonome taken
Onder de autonome taken vallen het onderhoud van gebouwen en terreinen, secundaire en
tertiaire wegen, irrigatie en kunstwerken, ophalingen van lozingen en trenzen en afwatering
en waterkeringwerken.
Voor regulier onderhoud van de 527 km secundaire en tertiaire wegen is er jaarlijks een
bedrag nodig van srd 6.551.664
Jaarlijkse reconditionering van 30 km weg kost srd 3.060.000
De kosten voor regulier onderhoud van irrigatie en kunstwerken, ophalen van hoofdlozingen
en trenzen en onderhoud van afwatering en waterkeringswerken bedraagt ook enkele
miljoenen srd’s per jaar.
Hoewel wij er ons van bewust zijn dat het er reguliere onderhoud moet plaatsvinden, kan dit
alles niet binnen 1 jaar gebeuren. Dit vanwege o.a. het gebrek aan financiële middelen. Het
district zal in fasen dit onderhoud aanpakken. Voor het jaar 2008 is er een bedrag van SRD.
869.900 uitgetrokken, waarmee de eerste fase van start kan gaan.
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Dit bedrag is verdeeld over de verschillende ressorten en over de verschillende
beleidsmaatregelen op de volgende wijze:
Bedrag
Onderhoud Gebouwen en Terreinen
Geheel Wanica
Irrigatie en Kunstwerken en wegen
Ressort Domburg
Ressort De Nieuwe Grond
Ressort Saramacca Polder
Ressort Lelydorp
Ressort Kwatta
Ressort Houttuin
Ressort Koewarasan
Ophalen Lozingen en trenzen
Ressort Domburg
Ressort De Nieuwe Grond
Ressort Saramacca Polder
Ressort Lelydorp
Ressort Kwatta
Ressort Houttuin
Ressort Koewarasan
Afwatering en waterkeringswerken
Geheel Wanica

110.000,00
45.000,00
65.000,00
30.000,00
70.000,00
30.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
70.000,00
25.000,00
85.000,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
39.900,00
869.900,00

Het totaal van de apparaatskosten en autonome taken komt hiermee op het op SRD. 1.048.000
Aangezien regulier onderhoud van alle structuren van eminent belang is zal Wanica in de
komende jaren ervoor moeten zorgen dat de benodigde fondsen jaarlijks in kas komen.
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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 WRO. 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 geselecteerd op de volgende gronden:
1. Capaciteit van het district om de taken uit te voeren of de uitvoering te ondersteunen
2. Prioriteit binnen de ontwikkeling van het district
3. Grote van de doelgroep die bereikt wordt met de uitvoering van de maatregel.
Ministerie van Openbare werken
Probleem 1
Gedeeltes van de primaire weg in Domburg zijn in slechte staat evenals de bruggen op deze
weg. Deze weg valt onder het ministerie van OW. Herstel en regulier onderhoud is belangrijk
voor een goede begaanbaarheid.
Maatregel 1
Onderhoud en herstel van de weg en bijbehorende bruggen en natte infrastructuur srd 750.000
Ministerie van Natuurlijke hulpbronnen
Probleem1
Verschillende gebieden in het district zijn verstoken van straatverlichting. Voor het gevoel
van veiligheid (slangen, criminaliteit) wordt verlichting door de bewoners van Wanica op
prijs gesteld
Maatregel1
Plaatsen van straatverlichting in het hele district srd 500.000
Probleem 2
Delen van de ressorten Houttuin en Kwatta( Sophia`s Lust/ Derde Rijweg) zijn niet voorzien
van schoon drinkwater.
Maatregel 2
Deze gebieden van drinkwater voorzien. De raming hiervoor is SRD. 1.000.000
Probleem 3
In het ressort De Nieuwe Grond zijn sommige delen niet voorzien van elektriciteit.
Maatregel 3
Deze plaatsen voorzien van elektriciteit. Hiervoor is de raming SRD. 500.000
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Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
Probleem1
In het district zijn er kinderen die bijzonder onderwijs nodig hebben. Hiervoor is er geen
faciliteit aanwezig in het district.
Maatregel 1
Studie om beste plaats te bepalen voor zo een school en het opzetten van een school voor
bijzonder onderwijs srd 300.000

Ministerie van Justitie en Politie
Probleem 1
Te Sophiaslust in ressort Kwatta is er gezien de bevolkingsdichtheid en de afstand tot de
dichtstbijzijnde post, behoefte aan een politiepost
Maatregel 1
Opzetten, volledig inrichten en bemensen van een politiepost srd 500.000
Probleem2
In het gebeid van Saramacca Polder en omgeving bevindt zich geen brandweerkazerne. Een
eventuele uitbraak van brand in dit gebied kan voor veel schade zorgen die voorkomen kan
worden als er en brandweerkazerne in de omgeving is.
Maatregel 2
Het opzetten van een brandweerkazerne te Saramacca Polder. De raming hiervoor is SRD.
1.000.000.
Ministerie van Volksgezondheid
Probleem 1
Voorlichting over de gevaren van HIV/AIDS, SOA en tienerzwangerschappen is gewenst in
het hele district.
Maatregel1
Fonds voor voorlichtingsactiviteiten op betreffend gebied srd 275.000
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Middelen begroting
Apparaatskosten en Autonome taken
Voor de apparaatskosten en de autonome taken is er een bedrag van SRD. 1.048.000 geraamd
Artikel 4 middelen
Middelen die conform artikel 4 door Wanica geïnd mogen worden zijn:
Huurwaarde
Vergunningsrecht
Begrafenisrecht
Zondag rust boete
Marktgelden
Leges en zegels
Recognitie
Vermakelijkheidsbelasting
De totale inning in het district bedraagt srd. 64.500
Medebewindstaken
Voor medebewindstaken vraagt Wanica bij de verschillende ministeries totaal srd 3.165.000

Opmerking
Er is een verschil van srd 64.500 tussen de bestedingsbegroting en de middelenbegroting.
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de artikel 4 middelen niet opgenomen
bestedingsbegroting. Deze middelen zijn al berekend in het totale bedrag van de centrale
overheid. Als dit bedrag in de bestedingen van het district worden opgenomen zal dit bedrag
dubbel opgenomen zijn in het totale beeld van de overheid.
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