
WET van 	  

Tot vaststelling van de 13-E Afdeling van de begroting van 

Uitgaven en ontvangsten voor het Dienstjaar 2017 betreffende 

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 

Preadvies 

der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) heeft zich gebogen over het 

onderhavige wetsontwerp en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

Het wetsontwerp heeft ten doel de begroting voor het dienstjaar 2017 van het Ministerie van 

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vast te stellen. 

De Commissie heeft op 14 oktober 2016 gedelibereerd over de ontwerp begroting. Tijdens deze 

vergadering zijn er enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld, te weten: 

1) Ten aanzien van de operationele uitgaven blijkt dat er bij code 610, Lonen en Salarissen, 

sprake is van een stijging vergeleken met de suppletoire begroting 2016. Is de 

herwaardering van de leerkrachten meegenomen in de verhoogde uitgaven voor lonen en 

salarissen? 

2) Code 0130 nieuwbouw, rehabilitatie en renovatie van scholen en woningen: Kan het 

Ministerie een gedetailleerd overzicht verschaffen van de bouwwerkzaamheden per district 

in 2017? 

3) De realisatie cijfers 2016 van zowel de uitgave zijde van de begroting als de middelen 

begroting dienen beschikbaar gesteld te worden door het Ministerie. 

4) Code 0612 Bureau Communicatie en Media: hoe ziet het voorlichtings- en informatieplan 

van het Ministerie eruit, gelet op de ruim 1 miljoen SRD die begroot is hiervoor? In 

hoeverre wordt er nu gewerkt aan voorlichtingsprogramma's via de media? 

5) Hoe ziet de toekomst van de Universiteit eruit in het licht van de verhoogde subsidies? Is 

er een concreet plan of overzicht voor de toekomstplanning van de Universiteit? 

6) Programma 0724 Project ouderparticipatie: wat is de realisatie geweest in de afgelopen 

periode, uitgaande van het bedrag van 500.000 SRD dat was opgebracht op de begroting 
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van 2016? Wat zal het Ministerie exact uitvoeren met het thans begroot bedrag van 20.000 

SRD? 

7) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Stichting Conservatorium Suriname en 

de verhuizing naar een goedkoper pand of een door het Ministerie beschikbaar te stellen 

locatie? Wat is de status ten aanzien van het opzetten van een eigen pand middels een 

schenking van India? 

8) Programma 0726 vernieuwing onderwijsstelsel: het begroot bedrag is opgevoerd naar 66 

miljoen SRD (17 miljoen in begroting 2016). Gaarne een toelichting; hoe is de verhoging 

opgebouwd? 

9) Programma 0940 Stichting Dierentuin, Medische Zending, Parima: de MZ ontvangt geen 

subsidie meer van Minowc. Moet de code misschien gewijzigd worden? 

10) Wat is de specificatie ten aanzien van de aanschaf van nieuwe leermiddelen? 

11)Code 61250 Bewaking: zijn de achterstallige bedragen die nog betaald moeten worden 

geïncorporeerd in de opgebrachte 30 miljoen SRD? 

12) De kwestie NSO is niet opgenomen in de begroting 2017. Is de 68 miljoen SRD die was 

opgebracht in de suppletoire begroting 2016 voor achterstallige betalingen reeds 

vereffend aangezien dit niet terug komt in de begroting 2017? 

13)Wat is de stand van zaken ten aanzien van het schoolvoeding project? Worden er in dit 

kader momenteel wel activiteiten uitgevoerd op de scholen in de districten? 

14)In de suppletoire begroting 2016 was de decentralisatie gedachte voor het onderwijs 

opgenomen, maar dit is niet terug te vinden in de begroting 2017. Staat het Ministerie 

nog steeds achter de decentralisatie gedachte en wat zijn de verwachtingen voor 2017? 

Eventueel nog te rijzen vraag- en aandachtspunten zijdens de Commissie kunnen in het 

onderhoud met de Minister alsnog naar voren worden gebracht. Er zal een afspraak gemaakt 

worden met de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voor een onderhoud ter 

bespreking van de vraag- en aandachtpunten die door de Commissie zullen worden opgestuurd 

zodat hij zich kan voorbereiden op bovengenoemd onderhoud. De Commissie zal eind advies 

uitbrengen na de begroting te hebben getoetst aan het MOP. 
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Derhalve heeft de Commissie besloten om de bovengenoemde intentie voor te houden aan De 

Nationale Assemblée. 

Paramaribo, 14 oktober 2016 

R. Cotino (Vz) 

R. Nurmohamed 

E. Linga 

D. Polde 

R. Sapoen 

,S. Samidin 

Het 4e en 5e lid van de CvR hebben dit Preadvies 
niet mede-ondertekend, vanwege afwezigheid. 
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