Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, hebben
hi rbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde de navolgende motie ter
g edkeurin aan te bieden aan De Nationale Assemblee.
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Paramaribo, 31 maart 2015
De Nationale Assemblee,
Overwegende,
-dat de President in zijn jaarrede, gehouden op 1 oktober 2014 een uiteenzetting heeft gegeven
van het door de Regering te voeren beleid in het dienstjaar 2015;
-dat dit voorgenomen beleid van de Regering via de algemene politieke beschouwingen in De
Nationale Assemblee is behandeld;
-dat daarbij ernstig kritiek is geleverd op het tot nu toe gevoerd beleid door deze Regering;
-dat het tot nu toe gevoerd beleid van de Regering niet heeft geleid tot resultaten die zijn beloofd
aan het volk;
-dat steeds weer blijkt dat de Regering het in De Nationale Assemblee goedgekeurd beleid aan
zijn laarzen lapt en steeds weer vorige beleidsmakers en anderen de schuld geeft om haar eigen
falen te verdoezelen;
-dat het volk van Suriname niets heeft aan een beleidsuitvoering van minder dan 50% van
hetgeen is goedgekeurd door De Nationale Assemblee;
-dat het volk uiticijkt naar maatregelen tegen de emstige verloedering van de samenleving;
-dat het volk steeds weer geconfronteerd wordt met opeenvolgende vermeende corruptieve en
geldverspillende handelingen door en vanwege de Regering, met emstige gevolgen als
criminaliteit, armoede en achterlopende werkgelegenheid;
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-dat duurzame maatregelen voor het bereiken van hetgeen is beloofd aan het volk niet worden
aangegeven door de Regering;
-dat de President een beleid uitvoert waarbij de Regering steeds meer geld uitgeeft dan het land
verdient uit de directe -en indirecte belastingen en uit niet belastingrniddelen. Volgens het flash
report van het Ministerie van Financin 2014 is op kas basis, 1.0 miljard SRD meer uitgegeven
dan verdiend, terwij1 volgens de begrotingen in het dienstjaar 2015, 3.3 miljard SRD meer zal
worden uitgegeven dan verdient;
-dat eveneens blijkt dat de totale staatsschuld per 31 december 2014 is toegenomen tot 6.0
miljard SRD;
-dat de Regering hiermee aangeeft deskundigenadvies m.b.t. het in balans brengen van de
inkomsten en de uitgaven van het land te negeren;
-dat de Regering met de beantwoording niet heeft kunnen aantonen te gaan voor een beleid in
2015 dat gericht is op ombuiging naar een beleid voor duurzame ontwikkeling van het land;
-dat de oppositie vaker vruchteloos heeft gewezen op het gevoerd beleid door de Regering met
eerder gemelde desastreuze en stagnerende gevolgen;

Besluit:
-het voorgenomen Regeringsbeleid in 2015 zoals gepresenteerd door de President in zijn jaarrede
af te keuren, en roepen de Regering op om het tot nu toe gevoerd beleid om te buigen naar een
beleid met speerpunten gericht op ontwikkeling van de samenleving, krachtige bestrijding van de
misdaad en corruptie en bevordering van duurzame werkgelegenheid;
En gaat over tot de orde van de dag.

