WET van
tot vaststelling van de 14de afdeling van de ontwerpbegroting
van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2017
betreffende het Ministerie van Volksgezondheid
Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs

De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het
dienstjaar 2017 van het Ministerie van Volksgezondheid heeft zich over de bedoelde
ontwerpbegroting gebogen en de daarbij behorende Memorie van Toelichting.
Onderhavige ontwerpbegroting heeft ten doel de 14de afdeling van de begroting voor het dienstjaar
2017 betreffende het Ministerie van Volksgezondheid bij wet vast te stellen.
De Commissie van Rapporteurs is op dinsdag 11 oktober 2016 bijeengeweest. Tijdens deze
meeting zijn er enkele onvolkomenheden in de ontwerpbegroting aan de orde gesteld. Op grond
van artikel 18 van het Reglement van Orde (S.B. 1990, no. 43) worden deze onvolkomenheden en
de gerezen vraag-en aandachtspunten aan De Nationale Assemblée voorgelegd.
De Commissie van Rapporteurs wenst breedvoerig geïnformeerd te worden over:
1.

Programma: Ziektebestrijding en Preventie: Code 0978: Medicamentenvoorziening
BGVS t.b.v. de totale gemeenschap':
hoe komt men aan de opbouw van het verhoogd bedrag van SRD. 35.042.000, = dat is
opgenomen hiervoor.
waarom er in de middelenbegroting geen ontvangsten van BGVS zijn opgenomen.

2.

Programma: Subsidies en Bijdragen: Code 0952: Subsidie aan de Stichting Medische
Zending Suriname (PHC)':
- waarvoor een subsidiebedrag van SRD. 27.000.000, = is beraamd?

3.

Programma's: Institutionele Versterking en Binnenlandse Veiligheid: Code 0227 en
0807: Interventies bij ramspoed en gezondheidsbedreiging':
zijn dubbel opgenomen in de begroting met twee verschillende beramingen, t.w.: SRD.
317.000, = en SRD. 3000.000.
of er een behoefte analyse is gemaakt betreffende het continueren van COVAB in het
district Nickerie?

1

-

4.

Programma: Kapitaaluitgaven: Code 621: Transportmiddelen is een bedrag van SRD
1.579.000, = opgenomen. Wat is de ratio achter het begroot bedrag?

5.

Programma: Subsidies en Bijdragen: Code 0954: Lig-verpleeg- en medische kosten
chronische patMnten Psychiatrische Centrum Suriname (PCS)': Wat is het verschil tussen
de verzekeringskosten en de verzekerde in relatie tot deze code.

6.

De Commissie mist de "One Stop Shop" in de begroting (is wel opgenomen in de Memorie
van toelichting). Ten aanzien van dit punt wil de Commissie weten:
- hoeveel middelen op jaarbasis gesubsidieerd worden;
- hoeveel pati&rten zich hebben aangemeld sinds 2013.

7.

Programma: Ziektebestrijding en Preventie: Code 3108: 'Verbeteren geestelijke
gezondheidszorg en suicidepreventie is beraamd voor een bedrag groot SRD. 900.000. In
het verlengde van dit aandachtspunt wil de Commissie het volgende weten:
hoe dit bedrag besteedt wordt aan onderzoek en training van medewerkers;
of het suïcideplan ook hierin is opgenomen;
- de onderbouwing van de bedragen van SRD 50.000, = en SRD 150.000, = voor
wetgevingsproducten (zie Toelichting op Code: 3108, p. 24).

8.

Programma: Ziektebestrijding en Preventie: Code 1304: lEvaluatie Nationale
Basiszorgverzekering en aanvulling tekorten': is een bedrag van SRD 8.000.000 begroot.
Waaraan zal dit bedrag besteedt worden?

9.

Programma: Ziektebestrijding en Preventie: Code 3107 en 0978:
- Het BOG doet inkopen via BGVS: waarom is in de toelichting van de Programma's dit
niet opgenomen?
- Is dit niet dubbel begroot?
De Commissie van Rapporteurs vraagt bijzonder aandacht voor de extra kosten die door de
Medische Zending in rekening wordt gebracht voor de patiCnten die reeds al een verzekering
hebben afgesloten.
De Commissie van Rapporteurs is voomemens om op een nog te bepalen datum met de
Minister van Volksgezondheid en zijn deskundigen zich breedvoerig over bovengenoemde
vraag-en aandachtspunten te laten informeren.
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De Commissie van Rapporteurs zal op 28 oktober 2016 een stakeholdermeeting plannen met
als onderwerp: `presentatie van geldstromen'.
Derhalve heeft de Commissie van Rapporteurs besloten om de bovengenoemde intentie aan
De Nationale Assemblée voor te leggen.
Paramaribo, 11 oktober 2016
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Het 2e, 4e en 6e lid van de CvR hebben dit Preadvies
niet mede-ondertekend, vanwege afwezigheid.
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