Modaliteiten Structurering
Bevolkingsparticipatie
in Suriname
Interactie tussen bestuurders en burgers
Task manager Bevolkingsparticipatie:Iris Gilliad
Counterparts Bureau Decentralisatie:
Anna Lachman en Simona Boldewijn

Paramaribo 11 augustus 2005

N d
Noodzaak
k Participatie
P ti i ti


“Om Good governance duurzaam te
maken, is partnerschap tussen de
overheid en Civil Society noodzakelijk”

Worldbank document

Doel :Bevolkingsparticipatie/Marketing &
Outreach






Bevorderen van een goede communicatie
tussen bestuurders en burgers
I
Inspraak
k bevorderen
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d
bij opstellen
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Ressortt –
en districtsplannen en participatie bij de
uitvoering
Financiële of immateriële bijdrage van de
burgers voor projecten
Partnershap tussen burgerorganisatie en
bestuursdienst versterken en uitbouwen

Integratie van Bevolkingsparticipatie in
het Lokaal bestuur









Burgers beslissen mee over uitbreiding van districts Commisariaten:
volkszaal, Districtsraadszaal en Burgerinfocentrum
Burgers geven hun mening: input hoorzittingen over het samen te
stellen Districtsbegroting

Burger moet aan belasting verplichting
voldoen:huurwaarde,vermakelijkheidsbelastin
g etc.
Burgers betalen mee aan de verbetering van hun
leefomstandigheden “beterschapsheffing”
Burgers mogen invloed aanwenden over keuze van infrastructurele
werken.
k
Burgers maken actief gebruik van de Info centrum om info in te
winnen, info te geven en verzoek voor diensten.

Partnership Lokale Overheid-Gemeenschaps
organisaties; NGO’s en CBO’s :diverse modellen









Local Service Providers (public-private
partnership) b.v. vuilophaal
Platform
Tasksforce
Werkgroepen
g p
Jointventure
Denkgroepen
Advies commissies
Beheersraden
Permanent of op adhoc basis
basis.

Hoe pakken wij het aan:
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Instelling van een burgerparticipatie commissie
Ondersteunt bestuur op vrijwillige basis bij het beleid m.b.t
burgerparticipatie en voorlichting
Opstellen en uitvoeren van Burgerparticipatie plan
Plan specifiek gericht op districts kenmerken en dient als voorloper
op districts strategisch ontwikkelingsplan (5 jr)
Instellen en integreren van een Burger Infocentrum
Zorgt voor twee-richting communicatie tussen burgers en
bestuurders
Training van districts Trainers
Aankweken van kader die instaat zijn duurzaam Niet Overheids
O
actoren te versterken om mee te helpen het district tot ontwikkeling
te brengen.(Handleidingen zorgen voor de duurzaamheid).
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City Manager's Office Ventura: "Civic Engagement" to
get more residents involved in decision making in their
local government.
Vista zet databank op van VRIJWILLIGERS. Zij dienen
voor 2 of 3 jaar aan en hebben speciefieke taken.
Daarna komen anderen aanbod.1
aanbod 1 ambtenaar wordt
aangewezen als contactpersoon van de cie.
Een districtsverordening geeft hun bevoegdheden aan.
Malta: “NGO’s leiden succes decentralisatie”

Pogingen om de Gemeenschaps
organisaties te versterken
Capaciteitsopbouw projecten van de
Intermediaire NGO’s: in uitvoering vanwege
beperkte middelen een selecte groep.
 Bureau Forum NGO/Caricom Civil Society
V
Versterkings
ki
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Programma; d
doell samenstellen
ll
platforms als aanspreekpunt
Overheid stopgezet geen animo vanuit de
Overheid:stopgezet.,
gemeenschap om zichzelf te organiseren.
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Wat werkt wel:
-cie’s met NGO’s functioneren het best voorbeeld
Nickerie en Commewijne.
Commewijne De NGO’s
NGO s hebben een andere
motivatie om het district tot ontwikkeling te brengen.
Wat werkt niet:
NGO’s zijn niet vrij om bestuur te controleren op
dienstverlening als zij tezamen in een structuur zitten.
totaal vrijwillig
j
g zitting
g nemen in de commissies. Leden
vragen om een vergoeding voor gemaakte transport
kosten.

Wat is het juiste model voor
Suriname?
Besluiten:
 Aanscherpen de rollen tussen DR
DR,RR
RR en
BP cie;
 Experimenteren met duur van de
zittingsduur van de cie.


