
2E RONDE BEGROTINGSBEHANDELING 2016  

MW. Dinotha Vorswijk 

Dank u wel voorzitter, in deze ronde zal ik kort ingaan op een van maatregelen 

die aangekondigd zijn door de president. Daarna zal ik kort voortborduren met 

de ministeries Onderwijsn, Sport en jeugdzaken,  NH en afsluiten met het ministe-

rie van Justitie en Politie 

 De president heeft aangegeven dat brandstof tegen vastgestelde pompprijs 

zal worden gegarandeerd in het binnenland. Ik wil graag weten wanneer dat 

eindelijk nou een feit wordt. Aansluitend hierop wil ik de ministerie van onderwijs 

van wetenschap en cultuur vragen om uw college zo omzichtig zo mogelijk te 

informeren over de door President aangekondigde gefaseerde start met 

schoolvoeding en ook aangeven wat die operatie de staat zal kosten want kan 

dit nergens terug in de begroting vinden. 

Min van Onderwijs Wetenschap en Cultuur 

In de begroting van Onderwijs Wetenschap en Cultuur is voor NSO 56 milj opge-

nomen en de minister gaf bij de beantwoording tijdens zijn eerste ronde dat de 

gelden die begroot zijn, zullen worden besteed om de schulden van 2015 uit te 

betalen, en hij zei nog dat die 56 milj misschien niet eens genoeg zal zijn, omdat 

hij nog declaraties moet krijgen vanuit het binnenland. Als ik naar P.31 in de 

memorie van toelichting kijk dan staat dit niet daar t.a.v. van de NSO. Wat ik mij 

dan afvraag is waarom de minister voor deze constructie kiest. Was het niet 

overzichtelijker om t. b. v. het beleidsprogramma voor het dienstjaar 2016 een 

aparte begroting te maken en dat voor het betalen van achterstanden een 

aparte begroting wordt ingediend. Immers in de memorie van toelichting blijkt 

niet dat de NSO ophoudt te bestaan. Kan de Minister uw college zo omzichtig 

mogelijk informeren over de door de President aangekondigde gefaseerde start 

met schoolvoeding en ook aangeven wat die operatie de staat zal kosten want 

kan dit nergens terug in de begroting vinden. 



 

Huisvesting blijkt overal en te allentijde een groot probleem te vormen voor stu-

derenden. In Suriname dreigt de behoefte aan huisvesting voor studenten uit de 

districten een belangrijke barrière te vormen voor hun deelname aan voorbe-

reidend wetenschappelijk (VOS) en het wetenschappelijk onderwijs ( Universi-

teit), dat voornamelijk in Paramaribo is geconcentreerd. Op het ADEK complex 

is er een gebouw dat eigenlijk bedoeld was als studenten verblijf. Uit bekomen 

informatie zou dat gebouw voor bewoning zijn afgekeurd omdat de ventilatie 

slechts is, terwijl anderszins beweert wordt dat de security (van het ADEK )daarin 

verblijf. Mijn vraag aan de Minister is wat hij verder met dit gebouw beoogt. Zal 

het behouden worden voor de studentenhuisvesting of zal het Ministerie andere 

voorzieningen voor studenten in het vooruitzicht stellen 

 

Ik wil de speciale aandacht van de Minister vragen voor het vraagstuk van het 

speciaal onderwijs in het binnenland. Nergens in deze districten komt enige 

vorm van speciaal onderwijs voor, terwijl zichtbaar veel te veel kinderen behoef-

te hebben aan vormen van speciaal onderwijs. Het lijkt mij echter goed dat 

vanwege het Ministerie van onderwijs op korte termijn eerst een grondig onder-

zoek wordt gedaan naar de aard en behoefte van speciaalonderwijs in de ver-

schillende leefgemeenschappen en spoedig voorzieningen daarvoor worden 

getroffen 

 

Een barrière voor leerkrachten om in schoolgemeenschappen in het binnenland 

te wonen en te werken vormt een goede huisvesting, de bereikbaarheid van 

nutsvoorzieningen (licht en water) en sanitaire voorzieningen een belangrijk fac-

tor. Ik zou via u vz. de Minister willen vragen welke maatregelen hij op korte ter-

mijn zal nemen om het woon- en werkplezier van deze leerkrachten te verrui-

men en te garanderen.  

 



MIN  S&J  

In de begroting onder code 3601 staat enkele punten onder, Topsport ontwikke-

ling enkele punten. Op punt 09 staat Sport ontwikkeling binnenland.  Als je na-

gaat vind je beleidprogramma 125 niet terug. Na vergelijking met de begroting 

2015 constateer ik dat beleidsprogramma 125 overeen komt met 3605. Dus als ik 

het goed heb moet 125 vervangen worden door 3605  

 

De minister heeft bij de beantwoording op de vragen in de eerste ronde het 

project scholieren moeder belicht. Daaruit blijkt dat het Onderdirectoraat 

Jeugdcentra het Project Scholieren Moeders sinds 1988 uitvoert in de districten 

Paramaribo, Wanica, Para en Commewijne. Wat ik graag van de Minister wil 

weten is wanneer de districten Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne aan de 

beurt komen.  

Voorzitter het is een gegeven dat vooral tienermoeders geen tweedekans heb-

ben tot het volgen van onderwijs in het binnenland. Na een zwangerschapspe-

riode worden zij op de scholen voor voortgezet onderwijs, die schaars zijn in hun 

woongebied, geweerd. Het betekent dus dat voor dit kind geen tweedekans 

op onderwijs in het eigen woongebied bestaat. Wil men toch verder naar 

school dan zijn deze jonge moeders gedwongen om met of zonder kind te ver-

huizen naar gebieden waar faciliteiten bestaan voor o.a. Avondonderwijs op 

VOJ niveau. Als de tiener moeders de mogelijkheid tot verhuizen niet heeft dan 

is ze gedoemd “te mislukken”. Ik vraag via u aan de Minister van S&J ook aan 

de Minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur welke andere mogelijkheden 

voor deze kinderen bestaan.  

Min van NH 

 

Sinds het aantreden van deze minister is het nogal veel te doen geweest met 

het Ministerie van NH. De tarieven voor water en licht zijn inmiddels aangepast, 

terwijl de skalians uit het stuwmeergebied verwijderd waren. Ook zou een regu-



lering komen voor de levering van benzine aan de dorpen in het binnenland 

opdat ook deze Surinamers voldoende stroom zouden hebben.  

 

De meeste dorpen hebben het kerstfeest en de jaarwisseling in het donker 

doorgebracht. Voorzitter ik wil via u aan de minister vragen dat hij aan het par-

lement een lijst doet toekomen met het aantal vatten brandstof per dorp voor 

2016. Verder wil ik de minister meegeven dat de mensen in de leefgemeen-

schappen in het binnenland bereid zijn voor energie te betalen. Dit is voor mij 

een reden temeer om via u de Minister te vragen op voortvarende wijze te wer-

ken aan het ontwikkelen van structuren en het treffen van voorzieningen om dit 

mogelijk te maken.  

Vorige jaar oktober waren de parlementariers van het district Sipaliwini uitgen-

odigd door IDCS voor een presentatie t.a.v solar energie in het district Sipaliwini 

waarbij men zou starten met 11 dorpen in het boven Suriname gebied. Die dag 

is er een commissie geinstalleerd bestaande uit 1 persoon van EBS, 2 van RO, 2 

van NH en de twee parlementariers uit het Boven Suriname gebied dus me col-

lege Linga en ik. Ik was heel enthousias over het project. Twee dagen voor ons 

eerste vergadering dat gepland was voor 20 november  is er een mail naar ons 

toegestuurd met de mededeling dat de minister met zijn deskundige uitvoering 

zal geven aan het project en de IDCS bijtrekken. Ik wil weten wat de stand van 

zaken is van dit project. Want als ik de begroting goed heb doorgenomen kan 

ik het dit nergens terug zien. 

Min JUSPOL 
 

Op dinsdag 19 jan jl.  is door 1 der agenten van Nw. Aurora, aan een van de dorps-

hoofden van informeel mede gedeeld dat zij tot afgelopen zaterdag 23 jan in het ge-

bied zouden blijven. 

Wat de oorzaak is, was nog niet duidelijk tot dat de minister het zelf via een medium 

heeft aangegeven. Het zou receptvol zijn als er afstemming was geweest met het tradi-



tioneel gezag, de DC, DR en RR omtrent de sluiting van de hulpposten en zij het niet via 

de media moesten vernemen. En het feit dat er geen overleg is geweest met de inwo-

ners van het gebied geeft ook aan dat de mening van de gemeenschap helemaal 

niet meetelt. 

De minister legde uit tijdens een interview dat in Dyumu en Nieuw-Aurora het afgelopen 

jaar nauwelijks een melding is geweest van een strafbaar feit. En dat het heel veel geld 

kost om de posten in die dorpen operationeel te houden. 

MIJN VRAAG IS …Wat zijn de kosten die daar extra worden gemaakt in vergelijking met 

andere hulp posten? 

 TEN TWEEDE ….Staat het kostenaspect boven het veligheidsaspect? 

Is de politie er alleen voor aangifte van strafbare feiten? 

Heeft de minister er rekening meegehouden dat het traditioneel gezag en de politie 

zodanig samenwerken bij het oplossen van geschillen dat de behoefte aan formele 

aangiften wordt geminimaliseerd? Het alleen afgaan op het aantal aangiften geeft 

daarom een heel vertekend beeld van de sitautie. Er is wel degelijk sprake van politie 

optreden in vele gevallen en het sluiten van de posten op basis van het aantal aangif-

ten is onterecht. 

What about het preventieve karakter dat van deze hulpposten uitgaat?. 

Geldt de zichtbaarheid van de politie niet voor dit gebied? 

Een bank instelling heeft in oktober 2013 een filiaal geopend in Nieuw-Aurora, mede 

vanwege de aanwezigheid van de politie. Moet deze ook haar spullen pakken en 

weggaan omdat er nauwelijks transacties plaatstvinden?, want als de overheid zo 

handelt what about de niet overheids instellingen die daar aanwezig zijn om de bin-

nenlandbewoners tegemoet te komen. Ook zijn er vele ondernemers die zich in het 

gebied gevestigd hebben vanwege de aanwezigheid van deze hulpposten. MEN 

vrees nu al voor het brandweer station op BRW omdat zij ook geen of weinig meldingen 

binnen krijgen. Hoe kijk de minister hieraan tegen? 



 De minister heeft aangegeven dat: “Het ministerie gekozen heeft voor het toepassen 

van andere maatregelen om de veiligheid van die dorpen en omgeving te blijven ga-

randeren”.Welke zijn deze andere maatregelen? Is bij het bedenken van deze maatre-

gelen rekening gehouden met de uitgestrektheid van de 60 dorpen in het gebied?  

De minister geeft verder aan dat het gebied aangedaan kan worden door de politie 

vanuit een andere locatie. Ik wil graag weten vanuit welke lokatie? Want het is geble-

ken dat post Atjonie onvoldoende uitgerust is om snel en adequaat in te spelen op de 

noden in een gebied met bijna 20.000 inwoners. Als een calamiteit zich voordoet in Bv 

het Pikin Rio gebied moet men 4 tot 5 uren wachten op politie. De minister gaf aan dat 

er een evaluatie zal vinden van diverse posten. Wij kijken uit naar deze evaluatie en zijn 

benieuwd als en in welke andere districten er ook posten gesloten zullen worden. In 

ieder geval, de sluiting van de twee posten in het boven Suriname gebied ervaren wij 

als het zoveelste geval waarbij het binnenland gediscrimineerd worden. De afgelopen 

dagen ben ik benaderd geworden door vele inwoners van het gebied, en aan mij is 

gevraagd een beroep te doen op de minister om af te zien van de sluiting van deze 

posten. 

 

IK DANK U!!!!!! 

 

 


