Wet van ...... tot wijziging van de “Wet houdende regels betreffende de inrichting
en de bevoegdheden van de Regionale Organen” (S.B. 1989 No.44) (Wet Regionale
Organen)

AMENDEMENT inzake het instellen van meerdere Districtsbesturen in een district.

Het volgende amendement wordt voorgesteld:

Na artikel 28 wordt er een nieuw artikel 28a toegevoegd, luidende als volgt:
Artikel 28a
1. Bij staatsbesluit kunnen in één district meerdere Districtsbesturen worden ingesteld.
2. In hetzelfde staatsbesluit worden binnen het district geografisch deelgebieden
vastgesteld, waarbinnen elk Districtsbestuur haar bevoegdheden uitoefent.
3. Het Districtsbestuur is ten aanzien van de uitoefening van zijn bevoegdheden
verantwoording verschuldigd aan de Districtsraad.

Toelichting
In het kader van de uitvoering van het ‘Decentralization and local Government
Strengthening Program’ (DLGP) door de Regering in samenwerking met de InterAmerican Development Bank werd een wetsontwerp samengesteld voor de wijziging
onder meer van artikel 28 van de Wet Regionale Organen.
De tekst van het huidige artikel 28 van de Wet Regionale Organen luidt als volgt:
1. Het districtsbestuur is het uitvoerend orgaan van het district.
2. Leden van het Districtsbestuur zijn:
a. de Districts Commissaris, die tevens voorzitter is;
b. de Districts Secretaris en de Districts Administrateur en
c. districtsfunctionarissen die als zodanig door de Districtsraad zijn benoemd.
3. De functionarissen, die het Districtsbestuur uitmaken moeten bij voorkeur hun
vaste woonplaats binnen het betrokken district hebben.
Voorgesteld werd de tekst te wijzigen zodat zij zou gaan luiden als volgt:
1. Het districtsbestuur is het uitvoerend orgaan van het district.
2. Leden van het Districtsbestuur zijn:
a. de Districts Commissaris, die tevens voorzitter is;
b. de Districts Secretaris en de Districts Administrateur en
c. districtsfunctionarissen die als zodanig door de Districtsraad zijn benoemd.
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3. Het lidmaatschap van de Districtsraad en van het Districtsbestuur zijn
onverenigbaar.
4. De leden van het Districtsbestuur moeten bij voorkeur hun vaste woonplaats
binnen het betrokken district hebben.
Naderhand is een aparte studie uitgevoerd om na te gaan hoe de decentralisatie
betreffende het stadsdistrict Paramaribo in het voorgestelde decentralisatiepatroon kan
worden ingepast. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op de conclusie van deze studie.

Bij staatsbesluit van 1985 No.17 werd door wijziging van het Reglement op het beheer
der Districten1 de mogelijkheid geopend om bij staatsbesluit voor de districten
bestuursressorten vast te stellen. In de gevallen waarin er meer dan een bestuursressort
werd vastgesteld kon bij staatsbesluit worden bepaald dat een wettelijke bevoegdheid
van de Districts-Commissaris slechts werd uitgeoefend door de Districts-Commissaris
die voor het betreffende bestuursressort als zodanig was aangewezen. Met deze
mogelijkheid werd volgens de memorie van toelichting op het staatsbesluit van 1985 No.
17 beoogd een efficiënte en doelmatige bestuursvoering te bevorderen.

Voor het District Paramaribo is - als enige district- besloten tot instelling van
bestuursressorten
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districtsressorten die onder leiding van twee districts-commissarissen met territoriaal
afgebakende bevoegdheden bestuurd worden door een districtsbestuur dat onder hun
leiding bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries.

Binnen de voorgestelde decentralisatie kunnen de beoogde doeleinden van efficiënte en
doelmatige bestuursvoering beter dan in de vorm die in 1985 is mogelijk gemaakt en
voor het District Paramaribo is geïmplementeerd, worden bevorderd door de territoriale
grenzen van een bestuursressort uitdrukkelijk te laten samenvallen met de bestuurlijke
grenzen van een districtsbestuur. Een districtsbestuur zal immers niet meer bestaan uit
vertegenwoordigers van de ministeries, maar onder leiding van een door de Regering
benoemde
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(G.B. 1943 No. 120, geldende tekst G.B.1959 No. 114, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1982
No.132
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zijn benoemd. Instelling van aparte districtsbesturen die voor de uitoefening van hun
taken verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen districtsraad komt efficiëntie en
doelmatigheid van het bestuur ten goede. Met het oog op uniformiteit van regelgeving en
algemeen bestuur binnen het district wordt voorgesteld dat elk district slechts één
districtsraad zal blijven hebben.
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