Verworpen in de openbare vergadering van
dinsclag 22 au#ustus 2017 met 13 stemmen voo
en 31 tegen.
Ondergetekenden,

--

t, r-

g

allen led

an e Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement

van Orde, de navolgende motie ter goedkeuring voor te leggen aan De Nationale Assemblee.
Paramaribo, 27 juli 2017
DE NATIONALE ASSEMBLEE,
Gelezen en gehoord,
de Grondwet, het Regeerakkoord en de Regeringsverklaring;
het door de regering ingediende Ontwikkelingsplan 2017-2021;
de door de regering ingediende begrotingen over het dienstjaar 2017;
de inzichten en de antwoorden van de regering op de gestelde vragen in DNA ter zake;
Overwegende,
dat de Grondwet van de Republiek Suriname aangeeft dat ter bevordering van de sociaal economische ontwikkeling naar een sociaal rechtvaardige samenleving bij wet een
ontwikkelingsplan wordt vast gesteld;
- dat de Grondwet uitdrukkelijk aangeeft dat de begroting van het land jaarlijks in overeenstemming
met de wet en het ontwikkelingsplan door de regering moet worden aangeboden en dat het
gebleken is dat bij de indiening van de begrotingen het bedoeld ontwikkelingsplan niet bij wet was
vastgesteld;
-

dat de regering niet in staat is een crisisbeheersingsplan te presenteren en de ernstige crisis die
vernietigende gevolgen heeft naar de samenleving te kunnen beheersen;
dat de regering voor DNA en daarmee voor het volk van Suriname absoluut onvoldoende is ingegaan
bij de beantwoording van gestelde vragen ter zake;
dat bij analyse van bestaande informatie blijkt dat de regering, de DNA en daarmee het volk van
Suriname een situatie voorhoudt om de werkelijkheid te verbloemen;
dat deze werkwijze van deze regering traditie is geworden, indachtig de woorden een gouden kerst,
kruistocht tegen corruptie, dievenijzer- vrije woningen, elk gezin een woning, de mens staat
centraal, een gediversifieerde economie, een concurrerende marktopbouw, duurzame productie
ontwikkeling, decent werkgelegenheid, gelijkheid, leefbaarheid door aanpak van de criminaliteit,
etc, etc;

DE NATIONALE ASSEMBLEE
:gok 2>1 5tAIC
Agenda no.
Verwezen
Naar

20

dat de regering niet heeft aangegeven het concrete uitgangspunt van haar beleid ter bestrijding van
de heersende armoede grens, waardoor duidelijk kan worden welk deel van het volk thans leeft in
ernstige armoede als gevolg van het gevoerd beleid en hoe dat probleem beleidsmatig en by-design
zal worden aangepakt;
dat de regering niet heeft aangegeven dat een kort termijn samenhangend en stimulerend beleid
noodzakelijk is voor de snelle ontwikkeling van de duurzame sectoren landbouw,toerisme en
diensten;
dat in het aangegeven beleid onvoldoende effectieve perspectief wordt geboden van productie
verhogende stimuleringsmaatregelen;
dat met de begrotingsbehandeling het gevoel dat heerst in de samenleving van uitzichtloosheid,
onveiligheid en decadentie niet wordt wegenomen.
BESLUIT:
1. Af te keuren het tot nu toe gevoerd regeringsbeleid en de ingediende begrotingen;
2. de regering op te roepen om samen met DNA, de private- sector, sociaal-maatschappelijke
organisaties, niet-governementele organisaties en ter zake deskundigen een samenhangend beleid uit te
stippelen en te voeren om de ernstige crisis te beheersen;
3. de regering op te roepen om de samenleving te beschermen tegen armoede, onveiligheid, hoge
kosten van levensonderhoud en corruptie middels effectieve en tastbare maatregelen.
En gaat over tot de orde van de dag.

