R.O.no.:
Datum:

MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING
Raadsvoorstel (A)
Agenda no.:
datum verg. R.v.M.:

1. Onderwerp:

2. Meegezonden stukken

Ontwerp-wetten en districtsverordeningen betreffende Institutionele
wetgeving inzake decentralisatie, in het kader van het Project:
“Decentralization and Local Government Strengthening Program
(DLGP)”.
1. Wet van ...... houdende nadere wijzigingen van de
Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38)
2. Wet van ......
houdende nadere wijziging van de Wet Regionale Organen (S.B.
1989 No.44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28)
3. Wet van ........... houdende regels inzake de financiële verhouding
tussen de Staat en de districten
(Wet Financiële Verhoudingen)
4. Wet van ..........., houdende regels betreffende de invoering, heffing
en invordering van districtsbelastingen
(Algemene Wet Districtsbelastingen)
5. DISTRICTSVERORDENING van ..............,
houdende vaststelling van regels betreffende
de heffing en invordering van de heffing op waardevermeerdering
(“Verordening heffing op waardevermeerdering in District X”)

6. DISTRICTSVERORDENING van .............. ,houdende
vaststelling van regels betreffende de heffing en invordering van
de heffing op het genot van gebouwen in District X
(“Verordening heffing op het genot van gebouwen in District
X”)
7. copie van het het vorig Raadsvoorstel
d.d........................................., waarbij de onderhavige
onderwerpen ter goedkeuring aan de Raad waren aangeboden.
3. Formulering van de Raadsbeslissing

4. Toelichting c.q. toelichtende nota

Goed te keuren:
de hierbij weder aangeboden ontwerp-wetten, zoals ad 2 vermeld.
onder de nummers 1 t/m 4. goed te keuren.
Voor de toelichting op de aangeboden wetsproducten in concept zij
kortheidshalve verwezen naar de desbetreffende Memorie van
Toelichting op de ontwerpen.
De onder de punten 5 en 6 vermelde districtsverordeningen zijn
aangeboden ter kennisneming. De goedkeuring hiervan is
voorbehouden aan de respectievelijke Districtsraden, na verkregen
Verklaring van geen bezwaar van De Nationale Assemblee.
De ontwerpen waren op 29 juli 2009 in de Raad toegelicht middels een
powerpoint presentatie door Mr. Hans Lim Apo, die in nauwe

5. Urgentie van te nemen beslissing

6. Wijze van voorbereiding

7. Advies Ministerie van Financiën
8. Advies andere betrokken Ministeries
c.q instanties
9. Voorlichting/publiciteit
10. Voorgestelde datum van behandeling
in de R.v.M
11. Eventuele andere opmerkingen
12. Contact ambtenaar

samenwerking met het DLGP-Projectbureau de ontwerpen heeft
voorbereid. Daartoe door de Raad in de gelegenheid gesteld om alsnog
commentaar te leveren, hebben slechts enkele Ministers daar gebruik
van gemaakt, t.w. de Minister van Justitie en Politie
en........................................ De commentaren zijn via het
Projectbureau doorgeleid naar Mr. Hans Lim Apo, die zoveel als
mogelijk daar rekening mee heeft gehouden bij het aanpassen van de
ontwerpen.
In deze ontwerpen zijn met name ook de opmerkingen van
Mevrouw Mr. Dr. Hoever en van de Ministeries van Justitie en
Politie en Regionale Ontwikkeling, voor zover die verbeteringen
waren op de eerdere ontwerpen, meegnomen. Enkele door hen
gedane suggesties voor wijzigingen, zijn in deze nieuwe
ontwerpen niet meegenomen. Desgewenst kan Mr. Hans Lim
Apo wederom uitgenodigd worden voor nadere tekst en uitleg
over de gepleegde aanpassingen in de initiële ontwerpen.
De goedkeuring van de institutioneel kaderwetgeving inzake
decentralisatie is dringend vereist voor de duurzaamheid van de
bestuurlijke en financiële decentralisatie., waarin het hervormd
bestuursmodel en het nieuwe financieel stelsel van de districten zijn
vervat. Met name de goedkeuring van de Wet regelende de Financiële
Verhouding tussen de Staat en de Districten en de Algemene Wet op
Districtsbelastingen zijn zeer urgent, omdat volgens de
Leningsovereenkomst met de IDB de goedkeuring ervan door DNA
een pre-conditie is om financiële middelen van de DLGP begroting
aan te spreken voor het implementeren van deze wetten. Ook moet
rekening worden gehouden met de aanstaande algemene verkiezingen,
die voor de deur zijn. Het streven is erop gericht om deze ontwerpen
nog voor de komende verkiezingen in DNA in te dienen voor verdere
behandeling.
Voorbereiding is geschied door de PIU ( Project Implementation Unit)
van het DLGP van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling in
samenwerking met het Lim Apo Instituut.
Positief
Positief
Via de gebruikelijke kanalen.
Eerst volgende vergadering van de Raad van Ministers.
N.v.t.
De Directeur van Regionale Ontwikkeling
Mevr. mr. J.D. van Varsseveld
Tel. no. 471269
De Minister van Regionale Ontwikkeling

M. FELISIE

