DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1 - 2003-2009
Pilot districten: Nickerie
Nickerie, Para
Para, Wanica
Wanica, Commewijne en Marowijne

DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2 - 2009-2014
Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn in
DLGP 2 toegevoegd.
toegevoegd

Ministerie van Regionale Ontwikkeling
Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP)

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN
Component 4
Task Manager ing. M.Blenman
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INHOUD PRESENTATIE
• DOEL DLGP COMPONENT CIVILWORKS
z CAPACITEITSVERSTERKING DLGP-1
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¾
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Capaciteit voor uitvoering
van wegenbestratingsprojecten
Capaciteit voor uitvoering
van bouwkundige werken
Capaciteit voor voorbereiding
van meerjaren
j
k it li
kapitaalinvesteringsprojecten
t i
j t

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN DLGP-2
> Behoud
e oud en
e verdergaand
e de gaa d versterken
e ste e van
a de capac
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te t
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t i
j t afgekort
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DOEL COMP CIVILWORKS
Opbouwen van capaciteit in de districten om:
•

Leef - en woonomgeving van de burger te
verbeteren m.b.t. toegankelijkheid middels
bestraten van wegen in woongebieden

•

Leef - en woonomgeving van de burger te
verbeteren
b
m.b.t.
b ontwatering
i
van woongebieden
bi d

•

Leef - en woonomgeving van de burger te
verbeteren m
m.b.t.
b t vuilophaal,
vuilophaal transport en
verwerking

•

Verbeteren van openbare markten
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Capaciteitversterking
Opzetten van civiel technische dienst voor bestrating van
wegen en bouwkundige werken
Opzetten van Management Systemen
Handleidingen, wegeninventarisatie, wegclassificatie
On the jjob training:
g

•
•
•
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Leren selecteren van projecten (criteria)
Leren maken van bestekken bij bestrating wegen
Leren van milieu – effecten rondom wegenprogramma
Leren houden van openbare aanbestedingen
Leren evalueren en gunnen van werken
Leren superviseren van bestratingsprojecten
Leren rapporten (bouwvergaderingen etc)
Leren opleveren van projecten
Leren van nazorg na oplevering van projecten
Leren dragen van verantwoordelijkheid
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Capaciteit voor uitvoering
van wegenbestratingsprojecten (matrix)
PROEFPROJECTEN:
• Wanica (210.000 US$): Ressort en wegen zie matrix
z Nickerie (210.000 US$): Ressort en wegen zie matrix
z Para (210.000 US$): Ressort en wegen zie matrix
z Marowijne (210.000 US$): Ressort en wegen zie matrix
z Commewijne (210.000 US$): Ressort en wegen zie matrix
Voor deze districten is binnen DLGP 1 in TWEE
RONDEN een totaal bedrag van 1.050.000 US$
gerealiseerd aan bestraatte wegen met een totale
lengte van 6 kilometers
kilometers.

Capaciteit voor uitvoering
van bouwkundige
b
k di werken
k
• Realisatie van bouwkundige werken als
PROEFPROJECTEN in de 5 gecertificeerde
districten geheel in eigen beheer :
– Wanica situatie voor en na
– Nickerie situatie voor en na
– Para situatie voor en na
– Commewijne situatie voor en na
– Marowijne situatie voor en na
TOTAAL BEDRAG gerealiseerd
g
US$ 150.000 (US$ 30.000 PER DISTRICT)

Capaciteit voor voorbereiding
van meerjaren kapitaalinvesteringsprojecten
On the job samen met de Civieltechnische Diensten ter
afronding
f di van DLGP
DLGP-1
1M
Meerjaren
j
K
Kapitaalinvesterings
it li
t i
projecten tot een bedrag van US$ 10.000.000 voorbereid
ter uitvoering in de gecertificeerde districten
gedurende
DLGP-2
DLGP
2 (2009-2014)
(2009 2014) voor de:
• Verbetering van secundaire en tertiaire zandwegen middels
bestrating in de woongebieden
• Verbetering van Ontwatering (secundair en tertiair) in de
woongebieden
• Verbetering van vuilophaal, transport en verwerking
• Verbetering van openbare markten te Nw Nickerie, Lelydorp,
7
Domburg, Moengo en Albina

WAT HEBBEN WE GELEERD TIJDENS
DLGP 1
• Samenwerking Civieltechnische Dienst, en de nieuwe
structuren als DMT, Bevolkingsparticipatie
g p
p
Commissie, Bevolkings Info Centers samen met de
Districts –en Ressortraden
• Transparantie bij het selecteren van wegen
• Tijdig starten met de bestekken en tekeningen
• Konsequent zijn in de wijze van evalueren
• Lokaal bestuur moet verantwoordelijkheid /
ownership nemen
• Goede communicatie en transparantie
p
aangaande
g
de
voorbereiding, uitvoering en oplevering van
civieltechnische projecten
• Succes zit in de coaching (technische bijstand) aan
de Civieltechnische Dienst
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DLGP 2: COMP.: CIVIELTECHNISCHE WERKEN
STAND VAN ZAKEN

Hoofd doelen:
• Behoud van de capaciteitsversterking binnen de
gecertificeerde districten
• Creëren van institutionele en capaciteits
versterking binnen de nieuwe te certificeren
districten
• Voorbereiden en uitvoeren van het Kapitaal
Investerings Programma van US$ 9.8 mln
• Verbetering van capaciteit m.b.t. supervisie van
projecten op het gebied van wegenbestrating,
vuilophaal en verwerking,
verwerking ontwatering en
openbare markten
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Behoud en verdergaand versterken van de
capaciteit in gecertificeerde districten
Capaciteitsversterking middels:
•

Training door NIMOS in milieuzaken

•

Training in het superviseren (directievoering)

•

Projectadministratie

•

Training in IDB procurementregels bij het houden
van openbare aanbestedingen

•

Training in ABS aanbestedingsregels bij het houden
van openbare aanbestedingen

•

Training in voorbereiden, bestekklaarmaken en
uitvoeren van ontwateringswerken

•

Training in het moderniseren van vuilverwerking

•
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Training in het moderniseren van openbare markten

Creeëren van capaciteit in nieuwe districten
Dezelfde dan wel inmiddels verbeterde capaciteit
– als in de gecertificeerde districten –
opzetten in de districten Paramaribo, Sipaliwini, Coronie,
Saramacca en brokopondo:
1. Capaciteitversterking (algemeen)
1
2. Capaciteit voor uitvoering wegenbestratingsprojecten
3. Capaciteit
p
voor uitvoering
g van bouwkundige
g werken
4. Capaciteit voor voorbereiding van meerjaren
kapitaalinvesteringsprojecten
Hierbij zal de nadruk liggen op de cpaciteit binnen de
bestuursdienst voor voorbereiding en uitvoeren van werken
behorende tot“gemeenschapsontwikkeling”
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Kapitaal Investeringsprojecten – DLGP-2
in Nick,, Para,, Wanica,, Comm en Mar
Aant

Projecten
j

Bedragg in US$

Jaar

25

Wegen projecten
a Totaal Gerealiseerd 1ste ronde
a.
b. In voorbereiding
c. Nog voor te bereiden

4.714.000
a 1.154.286
a.
1 154 286

2010-2012

10

Ontwaterings projecten

2.955.000

2010-2012

5

Vuilverwerkings projecten

800.000

2011-2012

5

Openbare markten

586.000

2010-2011

b. 1.154.286
c. 1.691.429

Stand van zaken per september 2010
DLGP 2 wegenproject ronde 1
Per medio september 2010 zijn de eerste
ronde
d wegen projecten
j t bi
binnen DLGP 2 iin
alle 5 gecertificeerde districten met succes
opgeleverd
l
d en een b
bedrag
d
van
1.154.286 mln US$ gerealiseerd.
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Stand van zaken per september 2010
A ti it it / j t in
Activiteiten/projecten
i uitvoering
it
i
•

Selectie wegenproject tweede ronde

•

Trainingen NIMOS in uitvoering

•

Community Development Projects in
voorbereiding
g ((ToR).
)
De matrix van DLGP als basis gebruikt voor het
kiezen/selecteren van woongemeenschappen

•

Opzetten van de CTD units in de nieuwe districten
(ruimte, bemensing)
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CW-werkzaamheden/projecten in pijplijn 2010-2014
•
•
•
•
•

•
•

Voorbereiding en uitvoering wegenproject 2de en 3de
ronde (25 projecten)
Inventariseren van alle secundaire en tertiaire
watergangen in gecertificeerde districten
Selectie voorbereiding en uitvoering van
Selectie,
ontwateringsgebieden 1ste en 2de ronde (10 projecten)
Klassificatie van alle watergangen in gecertificeerde
di i
districten
Selectie, voorbereiding en uitvoering van vuilverwerking
projecten
p
ojecte (5)
(5). Privatisering
at se g vuilophaal,
u op aa , ttransport
a spo t e
en
verwerking
Verbeteren openbare markten. Privatiseren marktwezen
V
Vervolg
l ttrainingen
i i
superviseren
i
projecten
j t
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verder
•
•
•
•
•

•

Selecteren, voorbereiden en uitvoeren proefproject
Sarramacca (wegenproject)
Selecteren, voorbereiden en uitvoeren proefproject
Coronie (vuilverwerking)
Selecteren, voorbereiden en uitvoeren proefproject
Brokopondo
Selecteren, voorbereiden en uitvoeren proefproject
Sipaliwini (community development met medebewind)
Selecteren voorbereiden en uitvoeren proefproject
Selecteren,
Paramaribo(community development met
medebewind)
Voorbereiden Meerjaren Kapitaal
Investeringsprojecten voor Paramaribo, Sipaliwini,
Coronie, Saramaca en Brokopondo voor uitvoering
tijdens DLGP-III
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EINDE PRESENTATIE
ALLES
TER ONDERSTEUNING VAN
DE DISTRICTEN ALS WERKARMEN VAN
HET MINISTERIE VAN RO
VOOR EEN BETERE WOON
WOON- EN
LEEFOMGEVING VOOR IEDERE
SURINAAMSE BURGER
(middels volwaardige betrokkenheid van de burgers en het lokaal bestuur)
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