
WET van 
tot vaststelling van de 18-e afdeling van de ontwerp 
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 
2017 betreffende het Ministerie van Sport en Jeugdzaken 

Eindverslag 

der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hiema te noemen de Commissie) heeft zich op woensdag 12 

oktober 2016 gebogen over het onderhavige wetsontwerp waarbij er enkele vraag- en 
aandachtspunten aan de orde werden gesteld. Op donderdag 13 oktober 2016 heeft de Commissie 
ingevolge artikel 18 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblée Preadvies 
uitgebracht. Op basis hiervan heeft de Commissie het onderzoek van het wetsontwerp verder 
verricht. 

De Commissie heeft op donderdag 24 november 2016 de gerezen vraag- en aandachtspunten 
besproken met de toenmalige Minister en zijn staf. De Commissie heeft hierbij besloten om na 
ontvangst van het Ontwiklcelingsplan (OP) 2017-2021, de ontwerpbegroting te toetsen aan het OP. 

Na ontvangst van het OP, is de Commissie op 20 juni jl. bijeengekomen om haar bevindingen ten 
aanzien van de toetsing van de ontwerpbegroting aan het OP te bespreken. De commissie heeft 
geconstateerd dat de beleidsprogramma's welke zijn opgenomen in het OP terug te vinden zijn in 
de ontwerpbegroting over het dienstjaar 2017. 

Op grond van de bespreking met de toenmalige Minister, alsmede de gehouden Commissie 
vergadering in het kader van de ontwerpbegroting in relatie tot het OP, komt de Commissie in 
meerderheid tot de conclusie dat overgegaan kan worden tot Plenaire Openbare behandeling van 
het onderhavige wetsontwerp. 
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Eventueel nog te rijzen vraag- en aandachtspunten zullen tijdens de openbare behandeling aan de 
orde worden gesteld. 

Paramaribo, 20 juni 2017 

K. Mathoera 

R. Ramsahai 

P. Etnel 

W. Waidoe 

Het 2e en 4e lid van de CvR hebben dit Eindverslag 
niet mede- ondertekend. 

Het 6e lid van de CvR heeft dit Eindverslag niet 
mede- ondertekend, vanwege afwezigheid. 
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