
WET van 	  
tot vaststelling van de 2-de afdeling van de 
ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten 
voor het dienstjaar 2017 betreffende het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (hierna te noemen: de Commissie) 
heeft zich over bedoelde ontwerpbegroting gebogen. 

De Commissie heeft haar eerste meeting gehad op donderdag 6 oktober 2016, welke als doel had 
een listing te maken van bestaande vraagpunten zijdens de commissieleden. De Commissie heeft 
tijdens deze meeting enkele vraag-en aandachtspunten aan de orde gesteld, te weten: 

1. Opzet, renovatie en onderhoud Bureau voor Burgerzaken (landelijk) 
- de Commissie wenst te vernemen waarom het Bureau voor Burgerzaken te Boskamp 

niet is opgenomen in het rijtje. 
- de Conunissie deed het voorstel het Bureau voor Burgerzaken van Koewarasan op te 

nemen in de begroting 2017. 
- de Commissie stelt voor om het CBB kantoor te Debiké ook op te nemen in het rijtje. 

2. Code 0213: InstStrengthening C.I.V.D (pagina 16) 
op de begroting is het bedrag van SRD 100.000, - opgebracht ten behoeve van 
vaartuigen. De Commissie wenst te vernemen of het moet zijn voertuigen in plaats 
van vaartuigen? 
op pagina 22 zijn dezelfde zaken opgenomen zoals reeds het geval is geweest in de 
begroting van 2016. Waarom? 

3. Code 0801: Bijzondere aansehaffingen C.I.V.D. ter waarborging van de Nationale 
Veiligheid (pagina 17) 

op de begroting 2016 was er reeds SRD 720.000, - opgenomen voor deze post. Op de 
begroting van 2017 is thans het bedrag van SRD 700.000, - opgenomen. Wordt 
hiermee aangegeven dat er in het dienstjaar 2016 geen aanschaffingen zijn gepleegd? 

4. Titel 4: Parastatalen 
- ten aanzien van de S.R.S en S.T.V.S. is aangegeven dat de overheid reeds jaren geen 

subsidie verleend aan deze stichtingen. Hoe worden zij draaiende gehouden? 



5. Code 61248: brandstof voor autos. 

- blijven de wagens die het ministerie toebehoren op de parkeerplaats van het 
ministerie of worden deze naar huis meegenomen door de ambtenaren? 

6. Code 0605: Voorlichting 
- waarom wordt er zoveel begroot, indien er reeds een voorlichtingsprogramma (Info-

act) bestaat? 

7. Wat is de status van de onlangs in De Nationale Assemblée aangenomen Wet Kennelijke 
schrijf — of spelfouten? Hoeveel van deze scluijf- of spelfouten zijn reeds gecorrigeerd? 

8. Wat is de status van de automatisering van het CBB bestand? Hoelang duurt dit project? 
Worden de mensen in het binnenland meegenomen in dit project? 

9. Vergroting bereikbaarheid staatsmedia in het binnenland. In hoeverre is er gewerkt aan 
de informatiestroom vanuit de overheid naar het binnenland? 

10. Wat is de status van de Opzet Kustwacht? Is de afdeling reeds bemenst? Is er reeds 
equipment aangeschaft? 

11. De Commissie wenst de visie van de Minister te vernemen ten aanzien van de Opzet 
Kustwacht in het kader van de begroting 2017. 

12. Milieubescherming en milieurehabilitatie 

- in hoeverre voert het ministerie activiteiten uit in dit kader en welke zijn de bereikte 
doelen? Is het bedrag dat is opgenomen op de begroting 2017 toereikend? 

13. Is het bedrag dat is opgenomen voor het Centraal Bureau voor Burgerzaken slechts 
bestemd voor lonen en salarissen? 

14. Genderbeleid en genderaangelegenheden 

- Welke projecten heeft het ministerie in dit kader uitgevoerd? 
- Hoeveel vrouwen organisaties hebben ondersteuning gehad vanuit het ministerie? 
- Zijn er activiteiten in dit kader gehouden in de districten? 

15. Code 1001 en 1101 (pagina 2) en code 0902 (pagina 4) 
- behoren deze posten te vallen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken of andere 

valuninisteries? 

16. Red ++ (pagina 20) 
- behoort dit programma niet opgenomen te worden op de begroting van het ministerie 

van ROGB, aangezien dit programma te maken heeft met bos. 
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17. De Vaste Commissie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het kader van 
de begrotingsbehandeling van het dienstjaar 2016 reeds kritiek geleverd op het plaatsen 
van proj ecten en programma's op de begroting van dit ministerie, terwij1 deze behoren tot 
andere ministeries. De Commissie wenst van de Minister te vernemen welke bevindingen 
zijn voortgekomen uit de evaluatie ten aanzien van dit discussiepunt. 

Deze vraag-en aandachtspunten zullen vooraf ter bestudering worden opgestuurd worden naar de 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

Paramaribo, 07 oktober 2016 

R. Nurmohamed 

R. Hooghart 

D. Vors 

D. Chitan 
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