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

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2017 betreffende het Ministerie van Openbare Werken heeft zich gebogen over 
betreffende ontwerpbegroting en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De onderhavige ontwerpbegroting heeft ten doel de 15-de afdeling van de begroting voor het 
dienstjaar 2017 betreffende het Ministerie van Openbare Werken vast te stellen. 

De Commissie van Rapporteurs is op vrijdag 14 oktober 2016 bijeengeweest en heeft haar 
werkwijze ter voorbereiding van onderhavige ontwerpbegroting besproken. Tijdens deze 
vergadering zijn er enkele vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld. 

De Commissie van Rapporteurs: 

stelt voor dat de verdere bestudering van onderhavige ontwerpbegroting synchronisch 
geschiedt met het nog in te dienen Ontwikkelingsplan 2017-2021. 
wenst een overzicht te krij gen betreffende de beleidsplarmen die gecontinueerd of niet 
gecontinueerd zijn uit het Ontwikkelingsplan 2012-2016? 
wenst inzicht over de realisatiecijfers van het dienstjaar 2016? 
wenst te vememen (1) hoeveel bouwvergurmingen verstrekt c.q. afgekeurd worden op 
jambasis en (2) wat de afhandelingstijd is betreffende de aanvraag van een 
bouwvergunning? 
wenst te weten (1) hoe de toezicht c.q. controle op projectuitvoerders van 
verkavelingsprojecten geschiedt, en (2) aan welke standaarden en voorwaarden de 
projectuitvoerder moet voldoen om in aanmerking te komen voor een 
verkavelingsverguiming?. 

De Commissie van Rapporteurs merkt op dat op grond van (1) de toegezegde lening aan de 
Republiek Suriname door de IsdB (Islamic Development Bank) van USD 1.8 miljard, en (2) de 
gehouden Jaarrede 2016 op d.d. 30 september 2016, 40 % beraamd zou worden voor infrastructuur. 
Helans blijkt dit niet uit de ontwerpbegroting van het Ministerie van Openbare Werken. In het 
kader van deze opmerking wilt zij weten op basis van welke indicatoren c.q. factoren onderhavige 
ontwerpbegroting is beraamd. 

De Commissie van Rapporteurs is voomemens om op een nog te bepalen datum met de Minister 
van Openbare Werken en zijn deskundigen zich breedvoerig over bovengenoemde vraag-en 
aandachtspunten te laten informeren. Na indiening van het Ontwikkelingsplan 2016-2021 zal er 
wederom een fínale meeting worden gepland met voomoemde actoren. 



Paramaribo, 18 oktober 2016 

doel (Vz) 	 I. Kart 

R. Nurmohamed 

G. Sapoen 

M. Bee 

Ramsahai 

K. Gangaram-Panday 

Derhalve heeft de Commissie van Rapporteurs besloten om de bovengenoemde intentie aan De 
Nationale Assemblée voor te leggen. 

Het 3e en 4e lid van de C.v.R. hebben dit preadvies wegens 
afwezigheid niet medeondertekend. 
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