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Ondergetekenden,

Allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artilcel 39 van het
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter
goedkeuring.
Paramaribo, 7 november 2016
De Nationale Assemblee,
Gelezen en gehoord,

-

het Regeerakkoord van de Regeringscoalitie 2015-2020;
het Stabilisatie- en Herstelplan 2016- 2018;
de Jaarrede van de President d.d. 30 september 2016 voor het dienstjaar 2017;
de inzichten en antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale
Assemblee,

Overwegende,

-

-

-

dat het beleid van de President c.q. de Regering om Suriname te verheffen tot een
welzijnssamenleving geen gestalte heeft gekregen, ondanks de vele beloften en enorme
inkomsten voor de Regering uit de goud-, aardolie- en de bauxietsector; volgens
informaties ca. 3 miljard US dollars;
dat de Regering haar uitgavenpatroon niet wijzigt en doorgaat met staatsleningen sluiten en
schulden maken, en die als financieel moeras achterlaten voor het volk van Suriname;
dat de Regering, De Nationale Assemblee van Suriname achteraf informeert over gesloten
leningen nationaal en internationaal;
dat het willekeurige fiscaal en monetair beleid van de Regering ervoor heeft gezorgd dat de
wisselkoers van de US dollar en de Euro drastisch is gestegen;
dat het financiCle beleid van de regering tot heden ervoor heeft gezorgd dat diverse
dienstverleners en aannemers in financiCle problemen zijn geraakt, en dat elke dag een groot
aantal bedrijven hun deuren moeten sluiten, met als gevolg toename van de werkloosheid en
armoede onder het volk van Suriname;
dat de Regering de Surinaamse economie niet uit het slop kan halen, de productie en export
niet kan opvoeren, en de econornische groei en duurzame ontwikkeling niet kan bevorderen;
dat de kwaliteit van het leven van de burgers weer ernstig wordt aangetast door de
prijsstijgingen van eerste levensbehoeften, zonder adequate versterking van de koopkracht.

DE NATiON.A LE ASSEMBLEE
Irgek
Agencla

no.

Verwezen
Naar

2 0 11

i‘

Besluit:
Het handelen van de Regering af te keuren, waarbij De Nationale Assemblee, en dus het volk,
achteraf wordt geïnformeerd over gesloten staatsleningen in binnen en buitenland, alsmede de
Regering op te roepen om duurzaam en eerlijk beleid te ontwikkelen met het huidige budget aan
inkomsten en uitgaven, om de financiMe en maatschappelijke crisis duurzaam aan te pakken.
De Regering verder op te roepen om:
- concrete beleidsvoornemens en voldoende maatregelen te presenteren;
- concrete maatregelen aan te geven om de o.a. steeds dalende waarde van de Surinaamse munt
en daarmee de steeds stijgende armoede van het gehele volk een halt toe te roepen;
- maatregelen z.a. wetsvoorstellen voor inkomstenverhogende maatregelen z.a. herinvoering van
rij- en voertuigen belasting, inning van wegenbelasting, inwisselplicht, aan te houden, aangezien
het volk van Suriname die niet meer zal kunnen betalen.
En gaan over tot de orde van de dag

