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Goedgekeurd—in de openbare vergadering van
dinsdag 22 augustus 2017 met 30 stemmen voor
en 14 tegen.
Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee van de Republiek
Suriname, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde de
navolgende motie ter goedke 'ng aan te bieden aan De Nationale Assemblee.
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Gehoord,

'

de jaarrede van de President van de Republiek Suriname op 30 september 20i16;
de discussies in De Nationale Assemblée omtrent de ontwerpbegrotingen voor
het dienstjaar 2017, de nota van wijzigingen en het Ontwikkelingsplan 20172021;
de uitgebreide antwoorden van de regering op vragen die gesteld zijn door de
leden van De Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de
ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2017, de nota van wijzigingen en het
Ontwikkelingsplan 2017-2021.
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Overwegende dat:
- zowel uit het ingediend OP als uit de beantwoording van de regering aan het
parlement duidelijk blijkt dat dit plan voldoende perspectieven biedt ter realisatie
van de noodzakelijke verbreding van onze economische basis;
dat het ingediende plan duidelijke meetbare indicatoren bevat en bovendien een
duidelijk financieringsstrategie en —programma bevat voor de uitvoering;
het plan realistisch de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het
uitgezette ontwikkelingstraject aangeeft alsook voldoende inhoudelijke
procesinformatie en daarnaast organisatorische en financiéle uitwerkingen bevat
voor een goede beoordeling van de voortgang.

Concluderende dat:
het ingediende OP 2017 — 2021 voldoet aan de formele en de materiéle
vereisten voor een uitvoerbaar OP, waarbij ook aan de randvoorwaarden voor
succes duidelijk aandacht is geschonken;
- het antwoord van de regering op de vragen vanuit De Nationale Assemblée,
aantoont dat de regering zich bewust is van enerzijds de mogelijkheden en
anderzijds van de randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering van het plan;
dat dit plan bij correcte uitvoering goede mogelijkheden voor herstel en
duurzame ontwikkeling biedt.
Besluit:
De regering op te roepen:
- de in het OP gepresenteerde ontwikkelingsrichting aan te houden tot verder
herstel en ontwikkeling van onze economie en vooral van de meer duurzame
sectoren;
- te investeren in de genoemde voorwaarde scheppende factoren om succeskans
van het in het OP uitgezette ontwikkelingsbeleid te vergroten;
noodzakelijke infrastructurele werken te doen uitvoeren, die van belang zijn voor
het behoud van werkgelegenheid en realisatie van besparingen voor de natie op
korte termijn;
de uitvoering van beleid regelmatig te toetsen aan het OP ter tijdige aanpassing
En gaat over tot de orde van de dag.

