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Burgerparticipatie
Opbouw capaciteit volgens wettelijk grondslag

Opdracht aan DLGP is om de capaciteit te versterken
zoals voorgeschreven in art. 50 Wet Regionale organen:
a) Om de bevolking bij de opstelling van Ressortplan en
Districtsplan te betrekken;
b) Om een communicatieproces naar het volk toe op te
bouwen om het bestuur publieksgericht te maken;
c) Om voorzieningen te treffen in het ambtelijk apparaat t.b.v.
informatie, voorlichting en inspraak;
En zoals voorgeschreven in art. 5 Interimwet Financiële
Decentralisatie
d) De DR te versterken om alvorens de districtsbegroting goed
te keuren in speciaal daarvoor bestemde openbare
vergaderingen hoorzittingen omtrent de inhoudt ervan
houden;
e) De RR te versterken in het bijeenroepen van de
vorenbedoelde openbare vergaderingen, in nauw overleg
met de DR
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DLGP- I: Institutionele Capaciteit
Burgerparticipatie mechanismen ingesteld:
•
Om de bevolking bij de opstelling van Ressort- en Districtsplan te
betrekken zijn in de gecertificeerde districten
Bevolkingsparticipatie Commissies en buurtcomite’s
ingesteld;
•
Om een communicatieproces naar het volk toe op te bouwen om
het bestuur publieksgericht te maken zijn op de 5 gecertificeerde
commissariaten Bevolkings Info Centra opgezet;
•
Om voorzieningen te treffen in het ambtelijk apparaat t.b.v.
informatie, voorlichting en inspraak,
> Afdeling voorlichting RO omgezet in Afdeling Burgerparticipatie en Voorlichting.
> Op elk commissariaat is er een BIC operationeel
> Nodige meubilair, equipment, ICT faciliteiten, Handleidingen beschikbaar gesteld

•

Om de DR en RR te versterken in het houden van openbare
hoorzittingen:
> Participatieve plannings-en begrotingsmodel ontwikkeld;
> DR’s en RR’s zijn verzekerd van de ondersteuning van de BPC’s
en de BIC’s
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Lessons learned DLGP 1
– Samenwerking Overheid en NGO sector langzaam verbeterd;
– DR en RR behoeven meer inzicht in hun taken en verantwoordelijkheden
m.b.t burgerparticipatie en hun eigen taken;
– Districtsbestuur heeft geen inzicht in taken m.b.t burgerparticipatie en eigen
taken, ook wegens gebrekkig of niet functioneren van het Districtsbestuur;
- Taken en organisatievorm van BPC’s geëvalueerd; deze structuur vereist
herziening voor optimale ondersteuning van de bestuursdienst op
ressortniveau.
– Deelname hoorzitting 2007-2008 nam toe, in 2009 in bepaalde gebieden af;
– RR en DR plan moeten meer zichtbare resultaten opleveren ;
– Verdere versterking in Burger Informatie Centra vereist door aanpassing
beleid: o.a. door vestiging van One Stop Window op commissariaats en
ressort niveau.;
– Bestuursambtenaren op Ressort niveau sterker betrekken vooral m.b.t. de
instelling van ressortbesturen en operationeel maken van One Stop
Windows.;
– HRM issues personeel meer aandacht geven.
– De samenwerking tussen de afdeling Burgerparticipatie en
Voorlichting van MinRO met de BIC’s moeten intensiever zijn.
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DLGP-II: Component
Burgerparticipatie en Voorlichting
• Doel is het betrekken van burgers en stakeholders in het
besluitvormingsproces om meer transparantie en verantwoording
van beleid in het district te bewerkstelligen. Dit component zorgt
daarom voor:
• (i) opzetten en trainen van burgerparticipatie committee's(BPC) in
de nieuwe districten en versterking van bestaande in gecertificeerde
districten;
• (ii) opzetten en trainen van buurt committee's voor het monitoren
en rapporteren status van de capitale investerings programma's;
• (iii) opzetten en operationaliseren van Burger Informatie
centra/One Stop Window op alle BO kantoren in de Ressorten
(beleid gewijzigd), naarmate de kantoren worden gerenoveerd;
• (iv) Training van trainers in de toegevoegde districten;
• (v) ontwikkelen en implementatie van Voorlichtingsplannen door
de Burger Informatie Centra;
• (vi) Ontwikkelen en implementeren van een strategie voor
consensus building op alle ministeries, vooral m.b.t.
medebewindstaken en functionering van de Districtsbesturen.
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BO- kantoren met achterstallig onderhoud
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(i) Ressortbesturen
Platform Burgers ondersteunt bestuursdienst bij
Ressortontwikkeling
Ressortbestuur, bestaande uit:
1. De Bestuurs-Opzichter (B.O.)
2. Platform van NGO’s en CBO’s
Met als taak, zoals geformuleerd voor de Bevolkingsparticipatie Commissie:
• Overleggen inzake belangrijke issue’s het ressort rakende;
• Het in concept opstellen van het ressortplan en ressortbegroting
• Het helpen mobiliseren van de hoorzittingen inzake ressortplannen en
ressortbegroting
• Het mobiliseren van de burgers bij de uitvoering van de ressortbegroting
• Het motiveren van de bevolking voor inkomstengenerering
• Het oprichten van buurtcommite’s en coachen bij de voorbereiding en
uitvoering kapitaalinvesteringsprojecten
• het ondersteunen van het commissariaat en de centrale overheid bij
voorlichting en awareness programma’s van nationale aard.
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(ii) Buurtcommitte's
•

•
•
•

Wegenselectie geschiedt door RR met inspraak van de
Burgerparticipatie commissies middels criteria van art. 1
WRO; Van toepassing op projecten in alle sectoren;
Vergadering met belanghebbendee en opgave voor buurt
committee;
Training van buurtcommittee en voortgangsvergadering;
Totaal 9 committe's opgezet en 76 personen getrained.
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(iii) BIC/ One Stop Windows
One Stop windows waar burgers voor info en voor
dienstverlening terecht kan zonder te hoeven te worden
verwezen naar andere instanties.

•
•
•

Op elk commissariaat een BIC/ One Stop
window en op alle BO-kantoren, na renovatie
door RO;
BIC zit in een netwerk met alle Ministeries en
KKF; vergaart info, slaat deze op in database
en voedt alle Ressort One Stop Windows;
Beleid m.b.t. Initiële versie van BIC en
Stadswinkel herzien en wordt aangepast
uitgevoerd.
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(iv) Integreren van ministeries via
Consensus building inzake medebewind
en districtsbesturen
• Activiteiten om overige ministeries te integreren
in het decentralisatie proces;
• Powerpoint presentations op elk ministerie voor
uitleg win-win situatie bij intergouvernementele
relaties (co-governance / medebewind) en door
maximale participatie in de Districtsbesturen;
• Voor elk ministerie beschikbaar US$ 2000 voor
office- en network faciliteiten.(linken met
districtsbesturen)
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Overzicht Realisatie cijfers en Planning 2010-2014

Comp. 2.3

Totaal
bedrag

US$
840.000

2009-2014

Gerealiseerd

138,909,46

2009-2010

In uitvoering

296.583,12

2010-2011

In de pijplijn

404.527,42

2012-2014

Team Bevolkingsparticipatie
Unit (PIU-RO) schouder aan schouder
v.l.n.r. Anna Lachman, Simona Boldewijn en Iris Gilliad

Hoorzittingen: Nickerie, Pikin Poika (Para), Albina
(Marowijne), Jeugd Parlement

Hoorzitting Nickerie

1.(linksboven): Task Force Para Bevolkingsparticipatie,
2 .(rechtsboven): Training in methodologie planning en begroting,
3. (linksonder): BIC Wanica, 4.(rechtsonder) BIC-Coordinator Wanica

