
WET van 
tot vaststelling van de 18-e afdeling van de ontwerp 
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjanr 
2016 betreffende het Ministerie van Sport en Jeugdzaken 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van 
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Sport en 
Jeugdzaken 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 18-e afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Sport en Jeugdzaken. 

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 betreklcing hadden op: 

1. het beleid rondom buurtontwildceling; welke zijn de programmas die gericht zijn op 
de training en begeleiding van jongeren. 

2. waarom is er meer geld begroot voor anti-discriminatie loop, aangezien deze loop 
maar voor 1 dag van het jaar is. 

3. de financile situatie in Suriname in relatie tot de 3 top beleidsprojecten/gebieden 
waaraan voorkeur zal worden gegeven. 

4. De Stichting Nationaal Indoor Stadion (NIS). Bij de inauguratie van de president is 
het gebouw gerenoveerd. Onder wie valt het NTS? Waar gaan de gelden die 
gegenereerd worden bij gehouden activiteiten in het NTS? Wie controleert de 
inkomsten en uitgaven van deze stichting? 

5. Wie zijn de leden die zitting hebben in het Raad van Bestuur van het stichtingsbestuur 
NTS? 

6. een overzicht van alle sportvereniging en sport accommodaties die vallen onder het 
Ministerie. 

7. het beleid van de Minister m.b.t. bewegingsonderwijs? 
8. een mogelijke integrale beleid t.a.v. sport buiten de school om? 
9. overzicht van een lijst van alle bedrijven die diensten verlenen aan het Ministerie. 
10. activiteiten in de districten inzake jeugdcompetities (van de verschillende takken van 

sport en jeugdontwildceling. 



11. de vraag of de fmanciCring van deze activiteiten in de districten Ministerie 
gegarandeerd is. 

12. de stimulering van wijk sportactiviteiten in diverse districten. 

13. de scope van het ministerie inzake de selectie van ons nationale teams? 

14. de selectieprocedure van onze nationale teams, waarbij sporters uit districten 
betrokken moeten worden. 

15. het beleid van het ministerie om de prestatie van onze jongens en meisjes te 
bevorderen/versterken? 

16. hoe denkt het ministerie meer sportbeurzen beschikbaar te stellen aan jongeren van 
alle districten? 

17. Welke concrete resultaten zijn in de afgelopen drie jaren bereikt; realisatiecijfers van 
de beleidsmaatregelen van de begroting voor het dienstjaar 2015. 

Op maandag 16 november 2015 zal de Commissie een onderhoud hebben met de Minister, 
waarbij laatstgenoemde samen met zijn deskundigen zal ingaan op de bovengenoemde en 
overige vraag-en aandachtspunten. 

Paramaribo, 13 november 2015 

G. Snip (Vz) 

K. Mathoera 

 

rtfida.L. 
A. Nading 

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