
VVET van 	  
tot vaststelling van de 15-de afdeling 
van de begroting van uitgaven en ontvangsten 
voor het dienstjaar 2017 betreffende 
het Ministerie van Openbare Werken 

Eindverslag 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten 
voor het Ministerie van Openbare Werken heeft zich gebogen over betreffende 
ontwerpbegroting en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie van Rapporteurs heeft in commissieverband: 

op 14 oktober 2016 gedelibereerd over de onderhavige ontwerpbegroting, welke 
ten doel heeft de 15-de afdeling van de begroting voor het dienstjaar 2017 
betreffende het Ministerie van Openbare Werken vast te stellen (zie 
commissieverslagen van d. d. 14 en 18 oktober 2016). Op 18 oktober 2016 heeft 
de Commissie van Rapporteurs een Preadvies uitgebracht. 

op 09 juni 2017 gedelibereerd over de synchronisatie van de onderhavige 
ontwerpbegroting met het ontwerp Ontwikkelingsplan 2017-2021. De gestelde 
vraag-en aandachtspunten zijn op 16 juni 2017 door de Commissie van 
Rapporteurs voorgelegd aan de Minister van Openbare Werken, Transport en 
Communicatie en zijn deskundigen. Op dezelfde datum zijn de Minister van 
Openbare Werken, Transport en Communicatie en zijn deskundigen breedvoerig 
ingegaan op de gestelde vraag-en aandachtspunten en hebben zij zoveel als 
mogelijk de bestaande onduidelijkheden inzake de ontwerpbegroting in 
samenhang met het ontwerp Ontwikkelingsplan 2017-2021 weggewerkt (zie 
commissievers/agen van dd. 9 en 16 juni 2017). 

Op grond van het bovenstaande kan de Commissie van Rapporteurs zich in meerderheid 
stellen achter de wijze waarop de Minister van Openbare Werken, Transport en 
Communicatie en zijn deskundigen antwoord hebben gegeven. 

Met betrekking tot de ontwerpbegroting is de Commissie van Rapporteurs met de 
Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie overeengekomen, dat (1) 
de nog te verduidelijken vraag-en aandachtspunten schriftelijk De Nationale Assemblée 
opgestuurd worden en eveneens tijdens de Plenaire Vergadering verduidelijkt zullen 
worden, en (2) er een Nota van Wij ziging betreffende de onderhavige ontwerpbegroting 
voor aanvang van de Begrotingsbehandeling De Nationale Assemblée zal worden 
opgestuurd. 
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Op grond van de verkregen informatie alsmede de gemaakte afspraken komt de 
Commissie van Rapporteurs in meerderheid tot de conclusie dat overgegaan kan worden 
tot Plenaire behandeling van de onderhavige ontwerpbegroting. Eventueel te rijzen 
vraagpunten zullen tij dens de Plenaire behandeling aan de orde gesteld kunnen worden. 

Paramaribo, 20 juni 2017 

R. Nurmohamed 

Het 2e lid van de Cv12 heeft dit Eindverslag niet 
mede- ondertekend. 
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