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I  Vetworpen in de openbare vergadering van 
dinsdag 22 augustus 2017 met 14 stemmen voor 
en 30 tegen. 

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblée van de Republiek Suririá1e, hebben 

hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie ter goedkeuring 

aan te bieden aan De Nationale Assemblée. 
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Paramaribo, 27 juli 2017 

DE NATIONALE ASSEMBLÉE 

Gehoord, 

De stand van zaken met betrekking tot de sociale sector in ons land; 

De inzichten en antwoorden van de Regering op de gestelde vragen van de leden van De 

Nationale Assemblée 
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Overwegende dat, 

1. de regering, ondanks ordening van het subsidie beleid ten behoeve van de sociale sector, toch 

tekort geschoten is in communicatie en overleg met de daarvoor in aanmerking komende 

instellingen; 

2. de regering van tenminste twee sociale instellingen niet volledige of onjuiste informatie 

verstrekt heeft aan De Nationale Assemblée; 

3. door onthouding van subsidie aan bepaalde stichtingen en of tehuizen, deze heeft geplaatst 

in een benarde financiéle positie hetgeen zelfs geleid heeft tot sluiting van enkele instellingen; 

4. de regering, ondanks weet te hebben dat deze instanties financieel afhankelijk zijn van 

subsidie van de overheid en van donateurs, hierdoor deze dwingt gebruik te maken van 

gereserveerde fina nciéle middelen voor specifieke projecten waardoor deze ook opraken; 

5. de regering, in het kader van het verstrekken van pakketten maatregelen genomen heeft, 

doch pakkettendiefstal en -verduistering niet adequaat is opgelost en verdachten in het kader 

van corruptiebestrijding niet daadwerkelijk heeft vervolgd; 

6. de regering niet in staat is gebleken om een transparant distributie systeem te presenteren; 

7. geen duidelijke criteria voor personen die in aanmerking moeten komen voor pakketten aan 

De Nationale Assemblée heeft voorgelegd om zo oneigenlijke verstrekking tegen te gaan; 

8. de regering, vanaf de aankondiging in 2015 en steeds herhaald door opeenvolgende ministers, 

niet in staat is gebleken de lijst van personen die financiéle bijstand of andere ondersteuning 

ontvangen opgeschoond te krijgen; 

Besluit 
1. De regering op te roepen de voorgenomen maatregelen met betrekking tot het subsidiebeleid 

te heroverwegen en onjuist genomen besluiten terug te draaien ter voorkoming van grotere 

problemen bij sociale instellingen; 

2. Het pakkettenbeleid te heroverwegen en de rol van het ministerie van Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting hierin te minimaliseren waarbij meer transparantie in het distributie systeem 

en vastgestelde criteria gegarandeerd is; 

3. In plaats van pakketten verstrekking bonnen aan belanghebbenden te verstrekken waardoor 

kosten voor de overheid worden verminderd en corruptie wordt geminimaliseerd; 



4. De regering tevens op te roepen, bijzondere aandacht te schenken aan het versneld, bij 

voorkeur vóór de eerst volgende begrotingsbehandeling, vast stellen van het 

bestaansminimum; 

5. Op de regering een beroep te doen, de lijst van personen die financiéle bijstand of andere 

ondersteuning ontvangen spoedig, bij voorkeur vóór het einde van het kalenderjaar, op te 

schonen, te ordenen en deze ter inzage aan te bieden aan De Nationale Assemblée, 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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