
WET van 
tot vaststelling van de 12-e afdeling van de ontwerp 
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 
2016 betreffende het Ministerie van Sociale Zaken 
en Volkshuisvesting 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hiema te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van uitgaven 
en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Sociale Zaken 
en Volkshuisvesting heeft zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de daarbij behorende 
Memorie van Toelichting. 

De Commissie kan zich stellen achter de strekking van het wetsontwerp, welke ten doel heeft de 
vaststelling van de 12-e afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 

Op donderdag 12 november 2015 heeft de Commissie gedelibereerd over betreffende ontwerpbegroting, 
waarbij enkele vraag-en aandachtspunten aan de orde zijn gesteld onder andere die betrekking hadden op: 

1. de vraag of de taakstelling, de doelstelling en de missie van het ministerie gewijzigd zal worden 
i.v.m. de aanstaande naamsverandering van het ministerie? 

2. de operationalisering van het huisvestingsplan 2012-2017. 

3. de vraag of de begeleiding van gezinnen plaatsvindt door de 29 gezincoaches? 

4. de stand van zalcen m.b.t. het beleid omtrent het opleiden van maatschappelijk werkers. 

5. de late uitbetaling van de financiele bijstand aan mensen met een beperking. 

6. de verhoging van de financile bijstand, gelijk aan het bedrag van A.O.V. 

7. de visie van de Minister m.b.t. projecten waarbij stichtingen mensen met een beperking 
klaarstomen voor deelname aan het arbeidsproces. 

8. de herwaardering van het personeel binnen het ministerie, gelet op het FISO systeem waarbij niet 
gesproken wordt van hoog-en laagkader, maar van functies. 

9. overzicht m.b.t. het aantal dienstvoertuigen behorende aan het ministerie. 

10. de rol van LISP binnen het ministerie. 

11. onduidelijkheid m.b.t. de verhoging van subsidiegelden aan particuliere sociale instellingen. 

12. de ratio achter het verminderen van de tegoeden voor het A.K.B. 



13. Bureau Co0rdinatie Particulier Initiatief (CPB; er is meer duidelijk gewenst t.a.v. hiervan. 

14. overzicht van alle residentièle instellingen. 

15. de raming op de begroting voor het dienstjaar 2016 voor ZON thuiszorg. 

Op vrijdag 13 november 2015 heeft de Commissie een onderhoud gehad met de Minister, waarbij 
laatstgenoemde samen met haar deskundigen breedvoerig is ingaan op de bovengenoemde en overige 
vraag-en aandachtspunten. 

De Commissie van Rapporteurs komt tot de conclusie dat overgegaan kan worden tot het uitbrengen van 
een Eindverslag. 

Paramaribo, 13 november 2015 

S. Girjasing 

. Finisie 

Het 2e  lid van de C.v.R. heeft 
dit Preadvies, vanwege afwezigheid 
niet mede-ondertekend 
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