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STAATSBLAD
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME

No. 107

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 15- DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ON'TVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
OPENBARE WERKEN, TRANSPORT EN COMMUNICATIE.
DE PRESIDENT VAN DE REPUBL1EK SURINAME,
ln overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden
vastgesteld;
de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée.
bekrachtigd de onderstaande Wet.
Artikel 1
De 15-de afdeling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar
2017 betreffende bet MlNISTERIE VAN OPENBARE WERKEN, TRANSPORT EN
COMMUNICAT1E wordt als volgt vastgelegd:
DIRECTORAAT BOUWKUND1GE WERKEN EN DIENSTVERLENING

T1TEL I: Operationele uitgaven
Bedra en x SRD 1.000
Code
610
611
612
616

Lopende uitgaven
Lonen en Salarissen
Sociale Premies
Gebruik van goederen en diensten
Sociale uitkeringen
Totaal Lopende uItgaven

Bedrag
13.5411
1.258
2.510
23-,
17.332

Kapitaal uitgaven

620
621

Inventaris
Transportmiddelen
Totaal Kapltaal ultgaven
TOTAAL OPERATIONELE U1TGAVEN

0
360
360
17.692
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TITEL 11: Programma's

Code
0131
0132

Programma: Sociaal Maatschappelijk Welzijn

Bedra en x SRD 1.000
Bedrag
543

Verbetering van landsgebouwen met hun toebehoren
Bouw
en
uitbreidinQ
ambtenarenwoni ngen

van

landsgebouwen

en
654
0

0133

BOLIWCT1 van landsgebouwen

0134

Volkswoningbouw (lenin)

178.276

Sub-totaal

179.473

Programma: Ruimtelijke Ordening en Milieu
0736

Ruimtelijke ordening urbane gebieden

102

Sub-totaal

102
179.575

Totaal Programma's
TITE1, 111: Middelenbegroting
Bedra en x SRD 1.000
Code
53
53115
53423
53415

52
52100

Ontvangsten
Niet Belasting Middelen
Bouwvergunningsrecht
Diverse niet belasting ontvangsten
B ijdragen bestekkosten

10.235
4
')

Totaal Niet Belasting Middelen

10.241

Donormiddelen
China donatie

Totaal Donormiddelen
55
54001
55010

Bedrag

9.369
9.369

Ontvangen leningen
China ontvangen leningen t.b.v. ziekenhuis Wanica
Overige ontvangen leningen

27.584
146.323

Totaal ontvangen leningen

173.907

Totaal middelenbegroting

193.517

2017

-3-

No. 107

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN
TITEL 1: Operationele uitgaven
Bedra en x SRD 1000
Code

Bedrag

Lopende uitgaven

36.030

610

Lonen en salarissen

611

Sociale Premies

612

Gebruik van goederen en diensten

616

Sociale uitkeringen

4.100
11.850
36
52,016

Totaal Lopende Uitgaven
Kapitaal Uitgaven
620
621

115

Inventaris
Transportmiddelen

1.270

Totaal Kapitaal Uitgaven

1.385

Totaal Operationele Uitgaven

53.401

T1TEL II: Programma's
Bedragen x SRD 1.000
Code

Bedrag

Programma

1
—1

Programma: infrastrueturele werken

3. 156

0135

Onderhoud wegen

0136

Aanlegiverbetering wegen

0137

Onderhoud bruggen

4.650

0138

Bouw bruggen

7.000

0139

Onderhoud ontwateringswerken

4.100

0140

Verbetering irrigatie- en afwateringswerken

0141

Onderhoud waterkeringswerken

2.300

0142

Verbetering waterkeringswerken

20.700

0143

Onderhoud verkeerstechnische voorzieningen

682.000

14.47()

Sub-totaal

655
739.031

Programma: Interne en externe veiligbeid
0405

Verkeersvoorzieningen

130
Sub-totaal

130

No. 107

2017

Prograrmna: Afvalbeheer en verwerking
320 I

32.000

Vuilopbaal en - -verwerking

32,000

Sub-totaal
Programma: Onderzock en Ontwikkeling

50

0740

Upgradina, Grondmechaniseb Lab

0741

Verbetcring dienstvcrIcning Waterloopkundigc
Aldeling

150

0742

Verbetering dienstverlening Meteorologische Dicnst

100
300

Sub-totaal

771.461

Totaal Programma's
TITEL 111: Middelenbegroting

Bedra en x SRD 1.000
Niet-belastingmiddelen

Bedrag

531 Opbrengst uit Staatseigendommen
53106 Opbrengst gasoline/diesel Paramaribo
53107 OpbrenQst gasoline/diesel Nickerie
53110 Opbrengst verkoop rocrende goedcren

3.790
256
10

534 Vergoedingen voor goederen en diensten
53415 Bestekkosten
Laboratorium
vcrgoedingen:
Diverse
53423 onderzock/Waterstand/ Meteoinformatic/Opbrengst
Autowerkplaats
535

46

148

lneidentele opbrengsten van Overheidsbedrijven
en — diensten

53506 Opbrengst containerbuur
Totaal Niet Belasting Middelen

1.150
5.400

54 Ontvangen leningen
54110 Overige ontvangen leninuen
Totaal Leningen
Totaal Middelenbegroting

706.000
706.000
711.400
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D1RECTORAAT OPENBAAR GROEN
T1TEL I: Operationele uitgaven

Bedra en x 1,000
Code

Lopende uitgaven

Bedrag

610 Lonen en Salarissen

41,500

611 Sociale Premies

3,680

612 Gebruik van goederen en diensten

4,000

616 Sociale uitkeringen

5

Totaal lopende uitgaven

49,185

Kapitaal uitgaven
620 Inventaris

-

621 Transport middelen

1,000

625 Kunstwerken

1,000

Totaal kapitaal Uitgaven
TOTAAL OPERATIONELE
UITGAVEN

50,185

TITEL 11: Programma's
Bedragen x SRD 1.000.

Bedrag

Code

Programma: lnfrastrueturele werken

0144

Ophalen van dichtbegroeide lozingen

350

Sub-totaal

350

Programma: Institutionele versterking
0222

Institutionele versterking Directoraat Openbaar
Groen

Sub-totaal
Programma: Afvalbeheer en verwerking
3202

I-let opruimen van illegale vuilstortplaatsen en het
ophalen van groot vuil

1,000

Sub-totaal

1,000

Programma: Milieu (stads)verfraaiing

3301

3302
3303
3304
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Flet maaien van parken en pleinen, alsmede
bermen en talud van secundaire en terdaire
trenzen
Stadsverfraaiingsprojecten en groenvoorziening
Boomzorg

1,000

35

Nationale Schoonmaakacties en overige
milieuprojekten

-

Sub-totaal

1,035

Totaal Programma's

2,385

T1TEL 111: Middelenbegroting
Bedra en X SRD 1.000,Code
53423

Niet Belasting Middelen
Divcrsc nict bclasting ontvangsten
Totaal Niet belasting middelen
Totaal middelenbegroting

Bedrag
90
90
90

DIRECTORAAT TRANSPORT EN COMMUNICATIE
TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN

Bedra en x SRD1.000
Code

Lopende uitgaven

610

Loncn en salarissen

611

Socialc prernics

612

Gcbruik van gocdcren cn dicnsten

616

Socialc uitkeringen
Totaal lopende Uitgaven

Bedrag
41.134
2.620
5.000
25
48.779

Kapitaal Uitgaven
620

1n ven taris

0

621

Transport rnicidclen

0

624

Gcbouwen cn constructics

0

625

Kunstwerken
Totaal Kapitaal Uitgaven
TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN

0
0
48,779
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TITEL II: PROGRAMMA'S

0958
0959

Bedragen x SRDI.000
Programma: Institutionele versterking
Bedrag I
ICT project
0
Institutionele versterking Luchtvaart
0
Sub-totaal
0
Programma: Subsidie en Bijdragen
Subsidie nationale Vervoer Bedrijf (NVB)
40.620
Subsidie Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS)
5.000

0960

Subsidie Stichting Toerisme Suriname (STS)

0

0961

Gesubsidieerde vliegdiensten Binnenland

0962

Suriname Hospitality and Tourism Training Centre

0
0
0

Code
0223
0224

0963

Promotie kosten en Toerisme planning

0977

Subsidie bus- en bootvergunninghouders

20.000

Sub-totaal

65.220

3401

Programma: Milieu (Stads) vert'raaing
Ordening Transport Sector

0

Sub-totaal

0

Programma: Transport
()

3403

Verbetering Vliegveiligheid

0409

Aankoop 1LS

2.600

Sub-totaal

2.600

TOTAAL PROGRAMMA'S

68.220

-
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TITEL MIDDELENBEGROTING
Bedra en x SRD.1.000
Bedrag
Code Ontvangsten
Niet-belastinemiddelen
53016 Opbrengsten Parastatalen
53204 Opbrengst autobusvergunning
53211 Diverse vergunningen
Totaal niet-belastingmiddelen
22
2219

30.362
200
8
30.570

Leningen
Ovcrigc binnenlandse leningen
Totaal Leningen
.

5.200
5.200

TOTAAL MIDDELENBEGROTING

35.770

TITEL IV: Overheidsinstellingen
N.V. Havenbeheer Suriname
Maritieme Autoriteit Suriname (MAS)
N.V. Scheepvaart Maatschappij Suriname (S.M.S)
N.V. Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB)
N.V. Luchthaven Beheer Suriname
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM)
Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur)
Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS)
Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS)
Artikel 2
1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Zij trccdt in werking met ingang van 1 januari 2017.
3. Dc Ministcrs van Financin en van Openbarc Werken, Transport en
Communicatic zijn belast met de uitvocring van deze wet.
Gegeven te Paramaribo, de 15` november 2017,
DESIRÉ D. BOUTERSE
Uitgegeven te Paramaribo, de 12` februari 2018
De Minister van Binnenlandse Zaken,
M.M.F. NOERSALIM
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WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELL1NG VAN DE 15-E
AFDEL1NG VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET D1ENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTER1E VAN
OPENBARE WERKEN, TRANSPORT EN COMMUNICAT1E.
MEMOR1E VAN TOEL1CHTING
Algemeen deel
DIRECTORAAT BOUWKUND1GE WERKEN EN D1ENSTVERLENING
Algemeen

De taken van het directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening van het
ministerie van Openbare Werken, (thans Openbare Werken, Transport en
Communicatie) zijn vastgelegd in het Staatsbesluit no.58 van 1991, gewijzigd bij
S.B.2002 no.16 houdende nadere wijzigingen van -Besluit Taakomschrijving
Departementen 1991". Het directoraat heeft als taken:
a) Het formuleren en plannen van beleid alsmede het ontwikkelen van algemene,
structurele bouwkundige en andere infrastructurele voorzieningen.
b) Het zorgdragen voor de fysiek huisvesting van staatsorganen en
overheidsdiensten en het onderhoud daarvan.
e) Het voorbereiden uitvoeren en onderhouden van bouwkundige werken ten
behoeve van de staat, voor zover deze niet bijzonderlijk aan een ander
ministerie is voorbehouden.
d) Het bouwen van woningen al dan niet voor de overheidsdiensten.
e) Het zorgdragen van de stadsplanning en de stadsontwikkeling in samenwerking
met andere relevante ministeries.
t) Het verrichten van onderzoek voor de bouwnijverheid.
g) Het toezicht op de naleving van de geldende bouwvoorschriften.
De doelen van het directoraat voor 2017 kunnen worden afgeleid van:
1. Het Ontwikkelingsplan 2017-2021
2. De Regeringsverklaring 2015-2020 getiteld "Een welzijns-samenleving door
duurzame economische groei" en
3. Het Stabilisatie en Herstelplan 2016-2018.
Algemeen kan gesteld worden dat deze doelen zullen bijdragen aan de beoogde
planning, efficithtie, productie sociale zekerheid, veiligheid en gezond en leethaar
milieu. De focus van het beleid, zal tegen de achtergrond van deze begroting, gericht
zijn op het verbeteren van de kwaliteit van alle bouwkundige werken en overige
diensten van het directoraat en de handhaving hiervan, daar waar zulks reeds is
geschied. Voor wat betreft de bouwwerken zal in dit kader ook gekeken worden naar de
hoogte van de bouwkosten en het verbeteren van de bouwsnelheid.
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In relatie tot het Ontwikkelingsplan 2017-2021 is het beleid van directoraat faciliterend
toe naar de diverse genoemde hoofdbeleidsgebieden. Immers middels het opzetten van
kantoorgebouwen, scholen, multicentra en andere huisvestingsfaciliteiten kunnen de
diensten cn of activiteiten, vanuit deze objecten opereren.
Specifick richt het beleid zich op de kern beleidsgebieden Infrastructuur en Huisvesting
als onderdeel van de hoofdbeleidsgebieden Welzijn en Ruimtelijke Ordening en Milieu
en Economic.
Interne ontwikkelin2 van het directoraat

Uitgedaagd door de huidige eisen van diverse doelgroepen aan werk- woon- en
leefmilieu is het directoraat reeds geruime tijd bezig haar totale organisatie zodanig in te
richten dat hieraan kan worden voldaan. De leiding van het directoraat werkt in dit
vcrband aan een aantal strategische activiteiten gericht op het:
Het ontwikkelen van een efficinte en effectieve project organisatie,
Het verbeteren van de interne en externe communicatie,
Het opvoeren en verbeteren van de uitvoeringscapaciteit,
Het werven van investeringsmiddelen naast de bestaande overheidsinbreng en
- Het efficint en effectief besteden van de investeringsmiddelen.
De toepassing van innovatieve processen, technologie61 en systemen vormen voor dit
concept enerzijds de basis en anderzijds is de interactie met alle relevante partijen van
emincnt belang. Aangezien een bijzondere toegevoegde waarde wordt geleverd aan de
ontwikkelingen van het land dient ecnieder in de organisatie zich bewust er van te zijn
dat zijn of haar bijdrage mee telt. In deze facilitaire rol zal - gegeven de huidige
economischc situatie en de gestelde maatregelen-, de nadruk worden gelegd op een
proactieve houding van het personeel om zodoende de gestelde doelen en eisen te halen.
Hiertegenover staat dat
het beleid -welke in 2015 is ingezet-, waarbij het personeel in staat wordt gesteld zich
bij tc scholen middels trainingen, wordt voortgezet. De beschikbare kortlopende
beurzen en trainingen in diverse disciplines van bevriende naties zoals India en China
vormen hiervan een onderdeel. Het personeel zal in staat worden gesteld zich verdet te
profileren en hun capaciteiten op het gebied van planning, leiderschap en uitvoering
optimaal te doen benutten. Versterking van enkele afdelingen door middel van het
voorzicn in de nodige tools en of mankracht zal in dit context dan ook geschieden.
Ontwikkelinuen / uitdagingen binnen de bouwsector

I-Ict directoraat moet heden ten dage bij het formuleren van haar beleid rond het bouwen onderhoudsgebeuren kunnen inspelen op gewijzigde behoeftes en nieuwe
ontwikkelingen van de doelgroepen. De steeds veranderende sociale, ecologische en
economische ontwikkelen zijn de reden tot nieuwe eisen die gesteld worden aan
bouwwerken en infrastructuur. Enkele uitdagingen die voorzien worden in de toekomst
waarmee rekening moet worden gehouden zijn:
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De grote vraag naar huisvesting al dan niet veroorzaakt door de
bevolkingsgroei,
Spreiding van overheidsdiensten en optimaliseren van de huisvesting van
overheidsdiensten,
De toenemende druk naar beschikbare gronden op te vangen middels de
introductie van ondergrondse infrastructuur met bovengrondse bebouwing.
Wijzigingen in de bouwstijI bijvoorbeeld als gevolg van duurdere energie. Bij
het ontwerp, bouw en gebruik ■,vordt gestreefd naar vermindering van
energiegebrui k (energievriendelijk).
De verdere globalisatie, vrij verkeer van personen, goederen en diensten.
kennis en kapitaal. Dit zal mogelijkheden scheppen voor markverbreding,
concurrentie, samenwerking, schaalvergroting en inzet van buitenlandse
krachten,
ln tijden van financile crisis met beperkende beschikbare middel kan
verschuiving plaatsvinden van de bouwopgave van nieuwbouw naar
investeringen in onderhoud en of renovatie.
Toename van integrale aanpak bij ontwerpen, financieren, bouwen en
onderhouden van een bottwwerk, dat moet voldoen aan de funetionele,
technische en esthetische eisen.
Introduceren meerjarige onderhouds- en facilitaire contracten
Huisvest1n2 en re2ulier onderhoud

Middels de projecten wordt voorzien in de huisvesting van derden. ln de afgelopen twee
dienstjaren heeft het directoraat wegens financile omstandigheden niet tijdig kunnen
voorzien in de oplevering van de projecten, waardoor tal van deze projecten zijn komen
stil te liggen. Ingedachte een kentering in 2017 zal met aansturing van het ministerie van
Financin in dit dienstjaar de focus liggen op het her-opstaren van de uhvoering van de
on-hold gecontracteerde projecten, met een urgent karakter.
Onder de zorg van het direetoraat valt eveneens het onderhoud van de
overheidsgebouwen en andere staatsorganen. Het regulier groot onderhoud zal verder
ttitgevoerd worden door de technische afdeling Restauratie en Onderhoud van het
ministerie. Met betrekking tot het onderhoud zal wederom getracht worden om in nauw
overleg met alle relevante stakeholders (ministeries en overige staaisorganen) de
ontwikkeling van nauwkeurige restauratie- en onderhoudsplannen ter hand te nernen. De
mogelijkheden om deze activiteit uit te besteden wegen gebrek aan voldoende
mankracht zal overwogen worden. Vermeldenswaard is dat onderhoud van overheidsgebouwen en andere staatsorganen nog steeds op ad hoc basis plaatsvindt wat geen ot'
onvoldoende inzichten geeft in de daadwerkelijke benodigde tinanci& middelen voor
onderhoud.
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1-let directoraat plaatst haar doelen, beleidsvisie en — activiteiten binnen het kader van de
toepasselijke hoofdbeleidsgebieden en kemthema van het Ontwikkelingsplan 2017-2021
te weten: (1) Ruimtelijke ordening en milieu en (2) Welzijn en Economie.
Beleid
Binnen het directoraat leveren diverse afdelingen een bijdrage aan
hoofdbeleidsgebled ruimtelijke ordening en milieu.
llet onderdirectoraat Ruimtelijke Ordening

Dit onderdirectoraat is onder meer belast met:
het beoordelen van vergunningsaanvragen;
onderzoek en dataverzameling, waarbij verschillende deelonderzoeken
ondersteunend zijn aan de ruimtelijke plannen. Concreet wordt onderzoek
gedaan naar knelpunten in de ruimtelijke ordening zoals het parkeerprobleem,
huisvesting, enz.,
het opstellen van structuur en bestemtningsplannen voor woongebieden,
het verrichten van milieu-onderzoekingen ten behoeve van verschillende
ruimtelijke plannen,
het toetsen van de kwaliteit van de woongebieden aan milieunormen teneinde
een gezonde woonotngeving te realiseren. Deze normen zijn in de regel vervat
in een beheersplan.
Voor 2017 zal het Onderdirectoraat in verband met de bouw van het ziekenhuis in het
district Wanica wederom het project "Milieustudie Ziekenhuis Wanica" opvoeren op de
begroting die in de voorgaande dienstjaren 2015 en 2016 niet is afgerond. 1n het kader
van de haalbaarheid is de omgeving van de geprojecteerde locatie aan een milieustudie
onderworpen. De studie behelst onderzoek ten aanzien van de kwaliteit van de lucht,
water en bodem, geurbelasting, geluidsoverlast, flora- en faunaonderzoek ed., maar ook
de sociaal-maatschappelijke invloeden en de impact van het ziekenhuis op de omgeving.
De studie toont aan welke de bezwaren zijn en hoe deze te mitigeren.
Bouw- en Woningtoezicht

Dc afdeling Bouw- en Woningtoezicht is de afdeling belast inet de afwikkeling van
bouwvergunningsaanvragen en de behandeling van bouwissues welke ontstaan bij het
verkeerd of in afwijking bouwen van hetgeen bepaald in de verleende vergunning.
De taken van de afdeling zijn ontleend aan de bouwverordening (G.B.1956 no. 300)
De afdeling Bouw- en Woningtoezicht heeft als doelgroep:
de burgers en bedrijven, die zelfstandig of met architecten, aannemers en
anderen een bouwwerk willeii realiseren of veranderen; Aan deze groep wordt
ook toegevoegd de het ministerie zelf of het ministerie van Regionale
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Ontwikkeling die in opdracht van andere vak ministeries bouwkundige
projecten uitvoeren.
de burgers en bedrijven die bouwen zonder vergunning of een vergunning dat
strijdig is met het oorspronkelijke bouwplan;
derden die hinder of verminderd woongenot kunnen ondervinden bij de
bouwwerkzaamheden.
Het afgelopen dienstjaren heeft de afdeling een inteme transformatie ondergaan, waarbij
duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de binnen- en buitendienst. De front-office
(intake-balie) en de backoffice van de interne dienst, met elk hun eigen specitieke taken,
hebben zich ontwikkeld tot een hoger niveau, waardoor klachten vanuit de samenleving
tot een minimum zijn beperkt. Met de introductie van de checklist, waarbij indieners de
eigen verantwoordelijkheid hebben, om conform de vereisten een aanvraag in te dienen,
is ook de wachttijd voor atbandeling geminimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in een
verhoogd aantal afgewerkte aanvragen. Met dit systeem is getracht aanvragen die
onvolkomenheden hebben danwel onvolledig of niet voldoen aan de bouwnormen tot
het verleden te doen behoren.
Aangezien de aanschaf en invoering van een integraal geautomatiseerd
vergunningenbeheersysteem tot op heden niet is gerealiseerd, blijft dit een prioriteit van
de afdeling. Een herzien voorstel zal hiertoe wederom worden aangeboden aan de Raad
van Ministers. De aanschaf van het systeem zal onder meer moeten resulteren in:
- vermindering van administratieve last (in tinancieel en niet tinancieel opzicht);
- betere en snellere dienstverlening aan burgers en bedrijven:
- versnelling van de doorlooptijd van procedures;
- een verbeterde vergunningenmanagement
Het systeem zal webbased functioneren en moet het mogelijk maken dat op elk gewenst
tijdstip data door bevoegden ongeacht hun locatie, kan worden ingevoerd, bewerkt en of
worden ingekeken. Het moet mogelijkheid bieden om te kunnen communiceren met
relevante externe organisaties zoals het ministerie van Handel en lndustrie en Toerisme,
de brandweer, NIMOS en de Districtscommissaris. Hun adviezen zijn per slot van
rekening van belang bij het verlenen van een bouwvergunning, vooral in de categorie
zakenpanden.
De buitendienst wordt verder geordend en zal op basis van beperkte middelen voorzien
worden van de nodige equipment. Door verscherpte controle in het afgelopen jaar is het
aantal aanmaningen aan overtreders die in afwijking van de bouwvergunning bottwen
toegenomen. ln verstrekkende gevallen is inningen van boetes echter uitgebleven. Dit
noopt dat in 2017 spoedig uitvoering moet worden gegeven aan het daadwerkelijk
opleggen en innen van boetes bij overtredingen. Hiertoe zal de afdeling in
samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie en het ministerie van Financi
nagaan hoe dit effectief en efficiCnt te doen geschieden.
De samenwerking met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, de District
Commissarissen. de Districts- en Ressortraadsleden, de brandweer en het ministerie van
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Handel en Industrie blijft een uitdaging. Het ongecontroleerd en of niet op elkaar
afgestemde vergunningen c.q. besluiten blijft leiden tot wildgroei en het niet bouwen
conform voorschriften. Het is daarom op grond hiervan dringend noodzakelijk dat
partijen binnen cen vastgestelde structuur en tijd zaken efficiCnt afhandelen.
1n 2017 zal de departementsleiding en de afdeling de focus houden op consolidatie van
het recds behaalde kwaliteitsniveau van controleprocessen bij het vergunningenbeleid
die in de afgelopen 3 jaren zeer efficint en effectief is verbeterd. Met medewerking van
de brandweer, Districtscommissaris en buurtmanager zullen illegale bouwwerken
worden stopgezet of gesloopt na herhaaldelijke aanmaningen. Overtreders worden
aangemaand naar aanleiding van:
a. Bouwen zonder een bouwvergunning;
b. Bouwen in afwijking van de verleende-bouwvergunning;
c. Bouwvalligheid;
d. Bouwsel die niet voorzien zijn van een dakgoot
e. Bouwpuin op de berm en of straat
Het niet tijdig afvoeren van de bouwpuin waardoor hinder en verstoppingen
kunnen ontstaan.
Nou overeind staat het aanpassen van de bouwnormen en —standaarden. Dit heeft niet
alleen te maken met de verouderde bouwbesluit van 1956 maar ook met de
veranderende weeromstandigheden. In dit kader kan verwezen worden naar het concept
bouwbesluit 1992 dat toen reeds is opgemaakt echter waarvan goedkeuring is
uitgebleven. Het ligt thans in de bedoeling een commissie in te stellen die belast zal
worden met het actualiseren van dit besluit en ter goedkeuring aan te bieden aan het
Parlement.
Bijscholing middels trainingen op het gebied van management, computer, beton en staal
constructie van het personeel blijft wenselijk en zal derhalve in het dienstjaar 2017
zoveel als mogelijk gerealiseerd moeten worden. Vanwege de verruiming van de
werkingssfeer van het bouwbesluit is de nood nog aanwezig om de diverse districten te
voorzicn van personeel. In dit verband zal het aantal in te zetten personeelsleden
a fliangen van de intensiteit van bouwactiviteiten die per gebied danwel district zullen
plaatsvinden.
Belcid
Welzkin en Economie
Binnen het directoraat leveren diverse afdelingen een bijdrage aan welzijn en de
economic.
Restauratie en Onderhoud
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De afdeling Restauratie en Onderhoud van het directoraat is belast met de zorg voor het
in goede staat houden van de staatsgebouwen in Paramaribo als in de districten. Voor
het dienstjaar 2017 staan dan ook gepland de reguliere uitvoering van grootsehaiige
onderhouds- en renovatiewerken. Het onderhoud betrell onder meer reparatie e.q.
vervanging van bouwkundige- sanitaire-, elektrische-, koeltechnische werken. I let
verrichten van deze werkzaamheden is van grootbelang om het werkklimaat van de
diensten te verbeteren. Als voorbeeld moge dienen de niettwe facilitering van het
Grondmechanische Laboratorium van het Ministerie van Openbare Werken, Transport
en Communicatie.
De zorg van klein onderhoud is voor rekening van de desbetreffende gebruiker en wordt
al dan niet met technische ondersteuning van de afdeling uitgevoerd.
Verder zal als gevolg van het versneld proces van klimaatsverandering waarbij ruk- en
stormwinden optreden en schade veroorzaken aan gebouwen (scholen, woningen en
andere zaken), de afdeling inkomen met herstelwerkzaamheden. Fliertoe zullen de
nodige investeringen gepleegd worden in de aanschaf van materialen.
Vanwege de beperkte beschikbare middelen blijft duurzaam onderhoud een
uitdagingbeleid.
Flet streven is daarom ook om met alle belanghebbenden, waaronder de ministeries,
commissie monumenterrzorg en andere staatsorganen, te blijven werken aan de
totstandkoming van een meetjaren (groot en klein) onderhoudsplan. Dit plan moet
voorzien in het te plegen onderhoud voor de aankomende jaren met de bijbehorende
kosten en moet achterstallig onderhoud en verval van gebouwen en calamiteiten
voorkomen. Met het plan kan aan de autoriteiten inzicht worden gegeven in de kosten
van onderhoud in de aankomende jaren. De meerjaren onderhoudsplannen moeten
uiteindelijk leiden tot het jaarlijks verantwoord opmaken van onderhoudsbudgetten.
Wederom zal in het begrotingsjaar de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden
voornamelijk geschieden in eigen beheer. Door deze strategie zal de dienstverlening zal
plaatsvinden door inzet van het eigen personeel in plaats van door derden
uitbestedingen.
Ter realisatie hiervan worden voorafgaand aan de uitvoering opnames gepleegd
rapportages opgemaakt, waama de kostenramingen worden opgesteld. Na het ter
beschikking stellen van de middelen vindt uitvoering plaats.
1n geval van calamiteiten zullen medewerkers van de afdeling ingezet worden voor
onder meer opmaken van schaderapporten, opruimings-en herstelwerkzaamheden.
Hierbij zal intensief worden samengewerkt met het Nationaal Cordinatie Centrum voor
Rampenbeheersing.
De activiteiten van de afdeling Restauratie en Onderhoud worden begroot via het
programma "Verbetering van landsgebowven met hun toebehoren".
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Utiliteitsbouw

De afdeling Utiliteitsbouw is belast met het uit te voeren beleid rond het ontwikkelen,
implementeren en opleveren van grootschalige bouwkundige projecten bestemd voor de
divcrse overheidsdiensten. Bij het ontwikkelen van de projecten staan functionaliteit,
duurzaamheid en uitstraling van de bouwwerken centraal. Tot utiliteitsbouw worden
over het algemeen gerekend sporthallen, stadions, sportpleinen, kantoorgebouwen,
parkeergarages, pleinen, theaters, bioscopen, auditoria en historische gebouwen.
Ter realisering van de beleidsdoelen heefl de afdeling Utiliteitsbouw voor het dienstjaar
2017 een zeer aanzienlijke taak te vervullen. Het terugschroeven van de eerst
goedgekeurde departementsbegroting in 2015 resulteerde in een achterstand op aan de
overheid geleverde goederen en diensten. Dientengevolge werd de begroting in 2016
overbelast. Dit zal ook zijn weerslag hebben op de begroting van het dienstjaar 2017.
Vanwege de beperking van de begrotingen in de afgelopen jaren zijn heel wat projecten
stopgczet door de uitvoerder.
Ilet voornemens is een aantal projecten die naar prioriteit zijn geselecteerd te herstarten.
Tevens zullen monumentale panden die op de erfgoedlijst staan dringend gerenoveerd
worden om vcrdere verval te voorkomen.
Met het oog op de te plegen inhaalslag zijn er voor het dienstjaar 2017 evenals in het
jaar daarvoor, geen nieuwe projecten voorbereid. Slechts dringende lopende projecten
zijn voor dit begrotingsjaar 2017 opgevoerd. Laatste genoemde projecten worden
Qeplaatst in het kader van onderwijs, optimale dienstverlening en veiligheid.
Bouwen van landsgebouwen Sektie West (District Nickerie en District Coronle)

De projecten in het district Coronie en Nickerie worden geco6rdineerd door Sektie
West. In 2017 zullen kleinschalige projecten die reeds lang voorbereid zijn, worden
ttitgevoerd in eigen beheer. Vanuit Paramaribo zal op reguliere basis voorzien worden in
bouw- en overige constructiemateriaal. Een belangrijk voomemen is de faciliteringen
rond de back-track route (Suriname — Guyana), waarbij een controlepost zal worden
opgezet.
Een anderc activiteit welke vanuit deze Sektie wordt ondemomen is het acuut verlenen
van hulp bij opgetreden schade aan gebouwen als gevolg van rukwinden. Het district
Nickerie is in de afgelopen periode geconfronteerd geraakt met dit verschijnsel en zal in
de toekomst hiermee rekening worden gehouden. Het ministerie zal hierop inspelen
door niet slechts hulp aan te bieden maar ook het opvoeren van de controle
werkzaamheden rond de bouwactiviteiten die aldaar zul len plaatsvinden.
(Volks)woningbouw

De ardeling Volkswoningbouw is belast met het voorbereiden en begelciden van
renovatic en restauratieprojecten aangaande volkswoningen, dienstwoningen, scholen,
poliklinicken, ziekenhuizen en politieposthuizen in stad en districten.
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ln 2017 zal aandacht worden geschonken aan het wegwerken van achterstanden in de
uitvoering van enkele projecten die zich vanaf het jaar 2014 hebben gemanifesteerd.
De achterstand is het gevolg geweest van de ontwikkelingen op het financi& vlak.
waarbij het terugbrengen van de goedgekeurde begroting in 2015 de reeks van
gestagneerde projecten verder heeft doen oplopen. In dit kader wordt verder gewerkt
aan de renovatie / bouw van het Districtskantoor te Nickerie.
Naast het inlopen van de achterstanden zal gewerkt worden aan de uitvoering van een
aantal significant omvangrijke en complexe projecten die ook vermeld staan in het
Stabilisatie en Herstelplan 2016.-2018. Deze projecten zoals hierondergenoemd worden
uitgevoerd middels exteme tinanciering danwel middels schenkingen (grants).
•

Bouw Community Centrum te Sophia's Lust

Dit project zal worden uitgevoerd middels een schenking van de Volksrepubliek China.
Het project behelst onder meer de bouw van een multifunctionele zaal, een computeren leeszaal. De geplande oplevering is in december 2017. Het project zal bijdragen aan
de sociale ontwikkeling van de gemeenschap en in het bijzonder aan die van Sophia's
Lust en omgeving.
•

Bouw van diverse faciliteiten ten behoeve van de Anton de Kom
Universiteit.

Voor de Anton de Kom Universiteit van Suriname is voorbereid de bouw van onder
meer studenten huisvestingen, een auditorium en een onderzoekscentrum. Dit project
bestaande uit vier arzonderlijke fases, wordt uitgevoerd middels het design and build
concept. In het laatste kwartaal van het jaar 2016, na het traject van de procedurele
voorbereidingen met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het ministerie van
Financin, zijn de fysieke bouwwerkzaamheden gestart. De financiering geschiecl
middels een externe lening, waarvan de overeenkomsten per april 2016 zijn gesloten
met de Israel Discount Bank Ltd en Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A voor
respectievelijk Euro 4,2 miljoen en Euro 23.8 miljoen.
In 2017 wordt een trekking uit de lening verwacht van Euro 17,255,000 — geconverteerd
naar SRD 146,322,400.
Met dit project wordt beoogd om de jarenlange studenten-huisvestingsproblematiel:
voor de komende decennia te verhelpen en indirect de studieprestaties te doen
optimaliseren.
•

Medisch Centrum Wanica

De uitvoering van het Medisch Centrum Wanica zal verder gestalte krijgen. De bouw
van de "Dormitory Wanica Hospital Center" wordt hervat en zullen de overige fasen
aangaande het centrum worden opgestart. Behalve de bouwwerken behoren hiertoe ook
de installatie van ziekenhuis apparatuur, de nutsvoorzieningen (w.o. aanleg onderstation
en elektriciteitsnet t.b.v. de stroomvoorziening en drinkwatervoorziening) en
infrastructurele werken,
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DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

ln het dienstjaar 2017 is het beleid van het Directoraat Civieltechnische Werken meer
gericht op het uitvoeren van reguliere onderhoudsprogramma's met als uitgangspunt
realisatie van de doelen met de schaarse ter beschikking zijnde materieel en financile
middelen.
Hct in een land aanwezig zijn van goed functionerende wegen-, bruggen- en
ontwateringsinfrastructuur, rivieroevers- en kustverdedigingswerken samen met een
goede ruimtelijke ordening zijn immers van eminent belang voor het bereiken van de
beoogde economische opleving met vooruitzichten op welvaart en welzijn.
Voorts draagt het zorg voor een verbetering van de woon- en leefsituatie van de
gemeenschap en verhoogt de werkgelegenheid en de mobiliteit van de gemeenschap.
In dit kader heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie als
taak te zorgen voor een optimale onderhoud van infrastructuur. In het navolgende zullen
dc beleidsdoelen per beleidsgebied welke het Directoraat Civieltechnische Werken en
Dienstverlening nastreeft worden toegelicht.
Beleidsgebied voor Economische Ontwikkeling/ infrastructuur en Sociaal
Maatschappelijk Welzijn
Droge infrastructuur

Voor het plegen van onderhoud aan de onverharde wegen is er geen schelpzand meer
beschikbaar als wegbouwmateriaal. De zogenaamde crusher waste 0-8 mm materiaal zal
al dan niet gemengd met andere wegbouwmaterialen gebruikt worden als materiaal,
welke zowel in een laboratorium als in het veld beproefd zal worden. Er zal ook
gewerkt worden aan de wijze van onderhoud van onverharde wegen.
Ter verbetering van de verdere ontsluiting en onwikkeling van Suriname zullen de
volgende wegen en kunstwerken worden aangepakt:
- Vernieuwen smalle bruggen van de Afobakkaweg en weg naar Atjoni naar
brede bruggen van klasse 60
De bruggen in de 2 Oost-West verbinding
Deze projecten zullen de woongebieden beter ontsluiten, en de transport- en
productiesector (hout- en mijnbouwbedrijven) een boost geven.
In 2016 en 2017 zullen de huidige asfalteringsprojecten worden voorgezet en afgerond
z.a..
I-Ict overlagen van een wcgstrekking te Meerzorg als onderdecl van het
Meerzorg-Albina project
Het asfalteren van de Oost-West verbinding wegstrekking Henry
Fernandesweg- Monkshoop
Het 70 km Dalian asfalteringsproject
Het Dalian IV asfalteringsproject
I Iet Landelijk Asfalteringsprogramma IV
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Natte Int'rastructuur
Het onderhoud aan de natte infrastructurele werken zal middels een interdepartementale
attnpak geschieden. Hierbij zal eigen materieel van de ministeries van Openbare
Werken, Transport en Communicatie, Landbouw Veeteeelt en Visserij, Regionale
Ontwikkeling en Defensie gecoiirdineerd landelijk ingezet worden.
Waarnodig zullen onderhoudswerken aangevuld middels inzet van derden worden
uitgevoerd. Vnl. kan dit inhouden het in handkracht onderhouden van watergangen in de
diverse districten. Structureel zal voor watergangen de optie naar bekleden van de
bodem en taluds van moeilijk bereikbare lozingen. Alternatieven op rioleringen, voor
het behoud van berging in woongebieden zullen i.s.m. de sector worden uitgewerkt en
gdmplementeerd worden. Het betreft de aanleg van bakgoten in lozingen.
De bestaande sluizen en gemalen, van het Ministerie van Openbare Werken, Transport
en Communicatie zullen de nodige reparaties en onderhoud ondergaan. Dit ter
optimalisatie van de afvoer van overtollig water wanneer deze optreedt.
De grote waterkeringswerken te Coronie en Commewijne zullen in de 1001) van 2017
worden opgeleverd, waardoor het achterland permanent beveiligd zal zijn.
De waterkering nabij de Marktplaats Domburg zal uiterlijk eind 2017 opgeleverd
worden met herstel van de oude steigers, waardoor de bevolking wederom optimaal
gebruik kan maken van de aanwezige voorzieningen. Initiatieven voor de natuurlijke
kustbescherming te Weg naar Zee zullen gemonitord worden i.s.m. de Universiteit van
Suriname. Het Ministerie zal in overleg met partijen het onderhottd van het project
overnemen.
1n de binnenstad zal de afwatering van de Drs. Sophie Redmondstraat. Ondrobon
worden afgerond, waama de verharding, inclusief herinrichting van de middenberm zal
plaatsvinden. 1.s.m. de bevoegde instanties zal dit gebied ook worden ingericht voor het
faciliteren van Openbaar vervoer. Voorts zal met de rioleringwerkzaamheden en de
verharding van de Zwartenhovenbrugstraat worden aangevangen.
Voor de uitvoering van duurzame langdurige projecten, waaronder de rehabilitatie van
het Saramaccakanaal, zullen de vervolgstappen ondemomen worden met financierings
instellingen. Het ligt in de bedoeling de aanbestedingen voor de uitvoeringen van de
werken eind 2017 te kunnen houden.
Beleidsgebied voor Ruimtelijke Ordening en Milieu
Vuilophaal
De huisvuilinzameling in de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca, Commewijne
en Nickerie zal door het ministerie in het jaar 2017 gecontinueerd worden. Voorts zullen
verdere maatregelen getroffen worden ter verbetering van de infrastructuur ter plaatse
van de vuilstortplaats te Ornamibo.
DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN
Het Directoraat Milieubeheer is bij Staatsbesluit van september 2010 ondergebracht bij
het Ministerie van Openbare Werken. Bij Resolutie van de President van de Republiek
Suriname, d.d. 8 juni 2012 no 2715/12 (S.B. no. 87, 2012), is per ingaande 1 jatnuari
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2012 de naam van het Directoraat Milieubeheer veranderd in " Directoraat Openbaar
Groen".
Het beleid van dit directoraat is er op gericht het verbeteren en gezond houden van de
leef- en woonomstandigheden in Suriname. Een onderdeel van dit beleid van het
clirectoraat is het milieubeleid. Door middel van het bevorderen, uitvoeren en begeleiden
van allerlei activiteiten m.b.t. de milieubeleving en milieuontwikkeling, zal uitvoering
worden gegeven aan het milieubeleid.
Uit dit hoofdbeleidsgebied is het programma verbetering urbaan milieu van afgeleid
welke gezien wordt als extensie van het reeds uitgezette beleid ten aanzien van de
verbetering van het milieu in zijn algemeenheid, maar met dien verstande dat in deze
regeerperiode additionele concrete fysieke en institutionele voorzieningen zullen
worden getroffen voor de verdere conservering van het urbaan milieu, waarvoor het
Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie verantwoordelijk is.
Binnen dit kader is het Directoraat Openbaar Groen belast met de beschertning van het
milieu in het algemeen en de verbetering van het fysieke woon- en leefmilieu evenals de
controle op de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot milieu
aangelegenheden. Dit doel wordt onderverdeeld in de volgende beleidsdoelen:
De instandhouding van gezonde en evenwichtige verhoudingen tussen de mens en de
omringende natuur en het verwezenlijken en beschermen van een duurzaam, optimaal
woon- en leermilieu;
1-let opzetten en het in stand houden van de nodige structuren en organisaties, ten einde
inhoud te geven aan de beleidsdoeistellingen van een optimaal woon- en leefirilieu;
De aanleg en het onderhouden van parken, plantsoenen en groenvoorziening, als mcde
het onderhouden van overheidsterreinen.
Bij het samenstellen van de ontwerpbegroting over het dienstjaar 2017 is zijdens het
Directoraat Openbaar Groen gewerkt met de instructie vanuit het Ministerie van
Financin, waarbij slechts de reguliere projecten voortgang zullen vinden, rekening
houdende met het beschikbaar budget voor het directoraat Openbaar Groen.
Bij het samenstellen van de ontwerpbegroting over het dienstjaar 2017 wordt er
rekening mee gehouden dat werkzaamheden van het Directoraat Openbaar Groen met
minder middelen intensief en effectief voortgezet moeten worden. Het reeds
beschikbare materiaal en machinepark zal effici&tt en effeetief worden ingezet, zodat de
reguliere diensten ten behoeve van land en volk gegarandeerd blijven. Het huren van
voertuigcn en machines voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden zal gecontinueerd
worden.
1n het jaar 2017 zullen de verfraaiingsprojecten gericht zijn op aanbrengen van
beplantingen op verschillende locaties in stad en district.
ln het dienstjaar 2013 is een aanvang gemaakt met het opruimen van illegale
vuilstortplaatsen, grofvuil en groenarval in de verschillende ressorten van Paramaribo.
Dit zal in het dienstjaar 2017 worden gecontinueerd, waarbij het in de bedoeling ligt om

2017

-21-

No. 107

de ressorten van het district Wanica ook aan te pakken in samenwerking met de
Districtscommissarissen, volksvertegenwoordigers en andere actoren in de
gemeenschap.
DIRECTORAAT TRANSPORT EN COM MUNICATIE

Volgens het Staatsbesluit van 6 februari 2017, houdende nadere wijziging van het
"Besluit Taakomschrijving Departementen 1991" ( S.B. 1991 no 58, geldende tekst
S.B. 2010 no. 174, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 111) is het Ministerie
van OPENBARE WERKEN TRANSPORT EN COMMUNICATIE belast met de
zorg voor:
•
•

•
•

het transportwezen, waaronder het water-, lucht-, en wegtransport, alsmede
het openbaar vervoer en het toezicht daarop;
de faciliteiten ten behoeve van het water- en luchtverkeer, in het bijzonder
met betrekking tot een veilige en efticinte alhandeling van personen en
goederen, het loodswezen, alsmede het beheer van alle havens;
de afgifte van lucht- en zeebrieven;
de communicatie;

Beleids2ebieden/doelen

De beleidsgebieden van het Ministerie zijn:
a. Transport; het gebruiken van de diverse transportmodaliteiten om ontsluiting te
bewerkstelligen van diverse gebieden op een efticikate, modeme, veilige,
betrouwbare en een kwalitatieve manier.
b. Communicatie; Binnen de telecommunicatiesector, incentives creèren die de
introductie van informatie- en communicatietechnologie gerelateerde diensten
moet stimuleren. 1n deze zullen wet- en regelgeving ter ondersteuning van dit
voomemen worden aangepast.
Transport

Het algemeen transportbeleid
Elet ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is conform de taakstelling
Departementen van 1991 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015 no 41 belast met de
zorg voor het transportwezen, waaronder het water, luchttransport en wegvervoer,
alsmede het openbaarvervoer en het toezicht daarop.
Uit hoofde van deze bevoegdheden is het transportbeleid van het ministerie er op tzericht
om o.a. te voldoen in de mobiliteitsbehoefte van nationale en intemationale reizigers die
respectievelijk in, naar of vanuit Suriname willen reizen. Ter voldoening aan de
mobiliteitsvraag heeft Suriname bovendien een multitnodaal transportsysteem. 1 let
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streven van het ministerie is er derhalve erop gericht om de kwaliteitskenmerken van de
verschillende modaliteiten van de keten en van de aansluiting tussen de diverse
modaliteiten te waarborgen en steeds te verbeteren. Die kwaliteitskenmerken zijn: tijd,
betaalbaarheid, beschikbaarheid, comfort, status, imago, veiligheid, doorzichtigheid, en
zekerheid.
In het bcleidsjaar 2017 zal het beleid er derhalve erop gericht worden om de transport
sector institutioneel te versterken. De doelen die hierbij gesteld zullen worden zijn
verbeterde toegankelijkheid, verbeterde mobiliteit en een efficithitere dienstverlening in
de transportsector.
Waarbij de focus gelegd zal worden op het versterken van het beleid, strategie en de
planning. Op strategisch niveau zal de samenwerking met de daarvoor in aanmerkende
instanties dan wel ministeries ge'intensiveerd worden.
De transportsector wordt onderverdeeld in drie (3) subsectoren, te weten:
1.Watcrtransport
2. Wegtransport
3. Luchttransport.
Watertransport
Beleidsprioriteiten
1-let Ivlinisterie van OWT en C zal de vaste infrastructuur ontlasten door het transport te
water tc stimuleren. Daarbij zal het Ministerie vanwege haar taakstelling, de veiligheid,
beveiliging en milieuvriendelijke aspecten verwerven tot prioriteiten. Het traditionele
vervoer van personen en goederen via waterwegen zal efficinter plaatsvinden.
Er zal een integraal maritiem beleid worden uitgestippeld, dat gericht is op een
gestructureerd, effectief en efficint gebruik van de waterwegen. Door middel van de
vastgestelde voorwaarden en richtlijnen zullen de daarvoor aangewezen instanties de
controle op het gebruik van de waterwegen opvoeren.
Beleidsdoelen
1. Het moderniseren, aanpassen en invoeren van wet- en regelgeving voor de maritieme
sector, voor zowel het nationaal als het internationaal transport;
2. Het verder ontwikkelen van transport-logistieke diensten op het havengebied w.o.:
a. Transport-logistiek kenniscentrum
b. Containerservices (reparatie en onderhoud van containers conform internationale
standaarden)
3. Het verbeteren van de controle op havenoperaties (managen en beheersen van
havenoperaties)
4. Het ontlasten van het vaste wegennet.
Beleidsstrategiffil
1. Het versterken en uitbreiden van de mogelijkheden voor het maritieme onderwijs
2. Het verder ontwikkelen van het landlordprincipe bij de haven van Paramaribo
3. Het stimuleren van het vervoer van goederen via waterwegen
4. Het opvoeren van de controle op het gebruik van waterwegen.
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Problematiek

De wetgeving is verouderd, de vaargeulen van de rivieren zijn ondiep en de waterwegen
worden in onvoldoende mate gebruikt voor het transporteren van zwaar materieel.
Voor de scheepvaart is de meest ondiepe locatie binnen de vaargeul maatgevend voor de
diepgang van de schepen die door de vaargeul gaan.
Het streven van het Ministerie is derhalve erop gericht de rivieren beter bevaarbaar te
maken door middel van het baggeren van de vaargeulen, de formulering en
implementatie van het goederen vervoerbeleid.
Wegtransport

In deze beleidsperiode is het van belang dat het wegtransport verder gereguleerd wordt.
Dit doel zal gerealiseerd worden middels, het ordenen van het openbaar vervoer en het
maken en implementeren van beleid met betrekking tot het taxiwezen en
goederenvervoer over de weg.
Transport is de levensader van elke economie en moet gegarandeerd en betaalbaar zijn
voor een ieder. Bus- en Taxitransport, met name het vervoer van personen, maar ook het
vervoer van goederen over de weg zijn hier onderdeel van.
Binnen de subsector wegtransport wordt het beleid uitgevoerd door de dienst Openbaar
Vervoer en het Nationaal Vervoer Bedrijf NV.
Openbaar Vervoer
Het doel
Het Ministerie stelt zich ten doeldetotale ontsluiting van de woon- en

leefgemeenschappen over het geheel land te realiseren, zodat het openbaar vervoer
bereikbaar en betaalbaar kan zijn voor alle Surinamers.
Subdoelen

ln deze regeerperiode streell het Ministerie er naar het openbaar vervoer volledig te
ordenen.
1-lierbij zal wet- en regelgeving worden geformuleerd en waar nodig aangepast. Middels
wetenschappelijk onderzoek, zal de verdere herstructurering en regulering van het taxi
vervoer plaatsvinden. Voorts zal de institutionele versterking van de sector ook ter hand
worden genomen. ln het kader van de institutionele versterking zullen er investeringen
gepleegd worden om de onderzoeksrapporten van het lnstitute for Graduate Studies and
Research met betrekking tot het openbaarvervoer in Paramaribo en omstreken en
verkenning goederenvervoer te implementeren. Voorts zal er ter verbetering van de
efficientie van het openbaarvervoer landelijk een app worden geintroduceerd.
Het Ministerie is druk doende de institutionele versterking van de transportseetor te
realiseren. Zo heet1 Bendt Training & Consultancy in 2014 de dienst Openbaar Vervoer
doorgelicht en ter zake het resultaat een Strategisch Rapport geproduceerd. Uii het
rapport blijkt "dat de dienst Openbaar Vervoer van OW met de huidige
personeelsbezetting, leiderschap, negatieve organisatiecultuur, de politieke relaties, hei
personeelsbeleid, het ineffectief vergunningenbeleid, negatief imago, gebrekkige
middelen. veranderbereidheid en verandervermogen van de organisatie niet in staat
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geacht moet worden om de voorgestelde strategische doelen te implementeren. De
voorwaarden om een transfonnatieproces als deze te implementeren zijn niet aanwezig.
Vanwege het feit dat het implementeren van de strategische doelen weinig effectief zal
zijn, wordt door Bendt Training & Consultancy geadviseerd het in ernstige overweging
te nemen stappen te ondernemen om dienst Openbaar. Vervoer in zijn huidige opzet af te
bottwen en een nieuwe organisatie op te zetten.
In dit beleidsjaar zal derhalve cen aanvang worden gemaakt, met het transformeren van
de dienst openbaar Vervoer naar een zelfstandige entiteit. Daartoe kan een consultant in
de hand worden genotnen om scenario's of een roadmap uit te werken om een nieuwe
organisatic op te zetten.
De huidige dienst zal tot die periode werken aan de implementatie van zogenaamde
Quick wins die door Bendt Training &Consultancy zijn voorgesteld.Beoogd wordt de
uitvocring van het openbaarvervoerbeleid aan te scherpen.
Introductie openbaareoncessies

Op basis van de analyse van diverse onderzoeksrapporten inzake de verbetering van het
openbaar vervoer zal in deze belidsperiode het beleid erop gericht zijn om:
* de Dienst openbaarvervoer die onder het ministerie ressorteerd en het Nationaal
vervoer bedrijf, te fuseren middels de oprichting van de Transport Autoriteit Suriname.
Deze autoriteit zal o.a, belast worden met de uitvoering van het openbaarvervoerbeleid.
* het vergunningenstelsel, waarbij aan individuelen vergunning wordt afgeschaft, omdat
in de praktijk blijkt dat de overheid niet over de capaciteit beschikt om te dealen met
l 300 individuele bushouders en chauffeurs;
* openbaarvervoerconcessies in het openbaarvervoer te introduceren, waarbij middels
public private partnerschip de concessies onderhouden zul len worden door particulieren.
Het Ministerie zal ook de regelgeving aanscherpen, waardoor de dienstverlening
verbetert wordt op het gebied van klantvriendelijkheid, veiliger rijden, het invoeren van
tijdschema's en dienstregeling voor allen die openbaar vervoer verzorgen, zodat de
passagiers kunnen rekenen op het openbaar vervoer. Een goede en aangescherpte
controle moet zorgen dat de naleving zo optimaal mogelijk is. Hiertoe worden de
toezichthoudende ambtenaren uitgerust met meer bevoegdheden.
Goederenvervoer

Het belcid met betrekking tot het vervocren van goederen door de lucht en over het
water, is in de desbetreffende wet- en regelgeving reeds gefonnuleerd. Het vervoeren
van goederen over de weg is echter nog niet geregeld. Het beleid zal in het jaar 2017
crop gericht zijn het goederenvervoerbeleid te formuleren en implementeren. De
redenen hiervoor zijn garanderen van een langere levensduur van de weginfrastructuur,
veiligheid van overige weggebruikers als het gaat om vervoer van giftige stoffen en om
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het oponthoud op de wegen te voorkomen bij het in- en uitladen van onder andere
containers.
Het beleid zal het gebruik van de waterwegen stimuleren en in andere gevallen het
transporteren van grote vrachten zoals houtblokken en containers niet te laten
plaatsvinden tussen zeven uur in de ochtend en zes uur in de namiddag. Er is reeds
onderzoek ter zake verricht en de aanbevelingen zullen geïmplementeerd moeten
worden.
Luchttransport
Stand van zaken en problematiek:
De vigerende luchtvaartwet is verouderd. Er moet een inventarisatie plaatsvinden en
waar nodig revisies worden gepleegd en eventueel nieuwe wet- en regelgeving worden
geslagen.
Bij de verschillende instituten, die betrokken zijn bij het luchtvaart gebettren, zijn
tekortkomingen geconstateerd. Dit betreft zowel het personele als materWle vlak. Niet
alle airstrips in het binnenland voldoen aan de Itemational Civil Aviation Organization
(ICAO) normen. Bepaalde delen van het binnenland zijn moeilijk bereikbaar en
begaanbaar over land of water, waardoor de voorkeur moet worden gegeven aan
luchttransport. Het tekort aan financile middelen maakt het moeilijk om te kunnen
voldoen aan de verplichtingen die in internationaal verband zijn aangegaan. De
haalbaarheidsstudie met betrekking tot de vijf luchtvaartterreinen in het binnenland, zal
duidelijkheid geven in hoeverre deze vliegvelden kunnen worden verhard. De veiligheid
van alle luchtvaartterreinen zal worden verhoogd conform het burgerluchtvaartveiligheidsbeleid dat door de Nationale Burger Luchtvaartveiligheids-commissie
(NCASC) wordt geformuleerd. Deze commissie is in 2008 ingesteld. nadat
internationaal de veiligheidsvoorschriften verplicht gesteld werden. Voorts zal de
luchtvaartdienst beter gehttisvest worden, daar het huidige pand niet meer voldoet aan
de eisen. Voor een betere beveiliging van de luchthaven Zorg en Hoop, dient er een
omrastering te worden gebouwd.
Deze is van belang vooral in het kader van de regels van ICAO.
CASAS is de voormalige afdeling van de luchtvaartdienst genaamd Luchtvaartinspeetie.
Destijds is deze afdeling versneld verzelfstandigd om het uitvoeren van inspectie op de
luchtvaartuigen en infrastructuur te vergemakkelijken. Bij de creatie van een CAA
(Civil Aviation Authority), wat een beleidsvoomemen van de regering is, zal CASAS
een onderdeel vormen van deze autoriteit. De CAA is noodzakelijk, omdat het van
belang is dat er een duidelijke luchtvaartautoriteit, is met goed getraind personeel, die
onafhankelijk volgens de internationale standaarden moet kunnen opereren. ln de
nieuwe situatie zal de huidige wet van 12 maart 2002 waarbij CASAS werd opuericht,
worden geamendeerd. Hierna zullen de bevoegdheden worden teruggeplaatst bij de
CAA, die nu in feite de luchtvaartdienst is.
CASAS zal als autoriteit op het gebied van veiligheid haar eigen bevoegdheden
behouden. De scheidslijn tussen beleid en toezicht op de uitvoering daarvan moet
duidelijk blijven.
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In het kader van de verdere liberalisatie van de luchtvaartsector is het proces tot de
ratificatic van de gewijzigde luchtvaart overeenkomst tussen Suriname en Braziliè
(1980) ingezet,
Voorts is in het kader van de Open Skies policy in juni 2012 een memorandum of
conformation ondertekend met de USA, inzake het aangaan van een 'Open Sky'
luchtvaart overcenkomst tussen Suriname en de USA.
Beleidsstra tegic:
Het luchtvaartbeleid is er op gericht om de luchtvaartverbindingen op te voeren door
middel van het verkrijgen van diverse rechten op verschillende luchtroutes, door bi- en
multilaterale samenwerkingsverbanden aan te gaan. Er zal onderzocht moeten worden,
welkc luchtverbindingen commercieel interessant zijn voor de sector en of er eventueel
nieuwe routes ontwikkeld moeten worden. Verdere integratie in de regio verdient
prioriteit door actieve participatie in bi- en multilaterale samenwerkingsverbanden en
internationale organisaties. De open skies policy heeft tot doel, het verhogen van de
vervoerscapaciteit op de route tegen redelijke en billijke tarieven, waarbij verwacht
wordt dat door concurrentie de tarieven uiteindelijk een dalende trend moeten aangeven.
De verruiming van vervoerscapaciteit en een dalende trend van de tarieven zal zeer
zeker leiden tot meer vervoer op de route. Het familie-vervoer, export van groenten,
bioemen en visproducten, maar vooral de sector toerisme zal zich intensiever moeten
inzetten om het inkomend toerisme naar Suriname
Communicatie

De internationale omgeving vertoont een ongekende intensiteit op het gebied van
innovatie. Suriname moet nagaan hoe we kunnen inspelen op deze ontwikkelingen en
welke innovatieve mogelijkheden gebruikt kunnen worden om de groei naar een
informatiesamenleving te faciliteren. Het bewustmaken van de consument over de
mogelijkheden en toepassingen blijft cruciaal.
Flet aanpassen van wet- en regelgeving is een continu proces. In dit begrotingsjaar zal
aandacht besteedt worden aan de consultaties en behandeling van dit wetsontwerp.
Deelname van Suriname in het regionaal project dat als doel heeft de
breedbandontwikkeling te stimuleren in de lidstaten van de Inter Amerikaanse
Ontwikkelingsbank (IDB) loopt ten einde. De uitkomsten van dit project moeten
lidstaten in staat stellen een nationale breedbandstrategie te fonnuleren en de nationale
ontwikkeling van breedband diensten te stimuleren.
en activiteiten die het bewustzijn over ICT moeten bevorderen zullen ook dit jaar
prioriteit genieten. Er moet worden gedacht aan de schenking van computers aan
scholen, de jaarlijkse viering van Girls and Women in ICT Day, Wereld
Telecommunicatie en Informatie Samenlevingsdag en de ICT Roadshow.
Het is gebleken dat er een dringende behoefte is aan institutionele versterking van de
medewerkers van het onderdirectoraat. Door het continu scholen van de medewerkers
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kunnen we in staat gesteld worden de versnelde ontwikkeling binnen de sector bij te
benen.
Voor het creCren van een duurzame en competitieve telecommunicatiemarkt zijn
marktonderzoeken cruciaal. In nauwe samenwerking met het Algemeen Bureau voor de
Statistieken en de Telecommunicatie Atttoriteit Suriname zullen onderzoeken
uitgewerkt worden. Het gaat dan in deze om invloed van gebruik van technologie,
toegang tot, innovatie om maar een paar te noemen. Door de onderzoeken uit te voeren
geell het Ministerie ook invulling aan toezeggingen gedaan binnen de regionale
organisatie, CTU.
Vanuit TCT zullen ook de nodige workshops en evenementen georganiseerd worden.
Dit zal geschieden in samenspraak met de Internationale Telecommunicatie Unie en de
Caribische Telecommunicatie Unie. Het is gebleken dat de sector positief reageert op
workshops die relevant zijn binnen de sector
Het vorig begrotingsjaar zijn we er niet in geslaagd alle voornemens uit te voeren. Dit
vanwege de beperkte beschikbaarheid van financin. Het is de bedoeling in dit
begrotingsjaar de achterstand in te lopen.
DIRECTORAAT BOUWKUNDIGE WERKEN EN DIENSTVERLENING
T1TEL I:
Bedra en x SRD 1.000
. Operationele ultgave i
Code Kostensoort Realisatie

2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Raming
-)020

Raming
2011

610

Lonen en
salarissen
611 Sociale
premies
612 Gebruik van
goederen en
diensten
616 Sociale
uitkeringen
Totaal
Lopende

uitgaven
Kapitaal Uitgaven
Kostensoort

620 Inventaris
621 Transportmidd
elen

12.173

13.541

14.896

16.385

18.024

19.827

1.325

1.258

1.347

1.481

1.629

1.791

2.530

2.510

5.50()

6.050

6.655

7.320

35

23

25

27

30

33

17.332

21.768

23.943

26.518

28.971

o

Raming •
2018
520

Raming
2019
542

Raming
2020
566

360

250

121

133

16.063
Realisatie
2016
500
100

Raming
2017

Raming
-)021
592
146
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-28Totaal
Kapitaal
Uitgaven
Totaal
Operationele
Uitgaven

600

360

16.663

17.692

770

663

699

738

22.538

24.606

27.217

29.709

Tabel I
1-let personeelsbestand van het Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening
zict cr als volgt uit per 1 mei 2015
Onderdeel

Aantal

Afdeling

1101/15101/0000/61001
l l01/15102/0000/61001
1101/15103/0000/61001
1101/15104/0000/61001
1101/15105/0000/61001
1101/15106/0000/61001
1 101/151 10/0000/61001
1101/15111/0000/61001

1 101/151 13/0000/61001
1101/15114/0000/61001
1101/15118/0000/61001
1101/15119/0000/61001
1101/15120/0000/61001

1101/15121/0000/61001
l 101/15122/0000/61001

Totaal

2016

2017

Lonen

2016

2017

Departementsleiding

28

30

1.395.984

1.244.304

Algcmcnc cn Fluishoudclijkc Dicnst.
Bcgrotings- en Financielc zaken.

60
23

64
22

901.752
493.332

959.892

Personcelszaken

15

18

352.140

413.556

6

6

121.632

120.924

11

12

277.896

290.772

Agenda. Post
Intemc Controlc

514.152

Utiliteitsbouw

20

23

539.614

554.148

Restauratie & Onderboud

93

109

1.776.060

2.009.964

Bouw- cn woningtoczicht

54

55

1.357.500

1.366.584

Volkswoningbouw

10

12

469.244

290.388

Scktic Wcst

32

31

597.168

551.316

0
0

0
0

0
0

0
0

Ondcrzock cn Datavcriamcling
Planning
Milicu
Verkavelingcn en Advics
Sub-totaal

0

0

0

0

25

26

531.372

550.124

377

408

8.813.694

8.866.124

Toelichting

Per medio 20 l 6 telt het Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening in totaal
377 personcelsleden met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. Vanaf 2012 tot en met
2016 hebben 184 functionarissen de dienst verlaten om diverse reden z.a, pensioen,
ontslag, overplaatsing etc. Het aantal indiensttredingen over dezelfde periode 2015 —
2016 bedrocg 99 verdeeld over de verschillende afdelingen.
1-let Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en in bijzonder het
directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening kampt reeds geruime tijd met een
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enorm personeelstekort, hetgeen zich manifesteert in een niet optimale
uitvoeringscapaciteit. De oorzaak van het tekort is gelegen in de onevenredige in- en
uitstroom van personeel. Met de gegeven data blijkt dus dat ten opzichte van de
uitstroom feitelijk geen instroom van kader met name specifiek gekwaliticeerd
plaatsvindt. Het directoraat pieegt de nodige inspanning voor verbetering van de positie
van de medewerkers en streeft ernaar de medewerker gemotiveerd te houden om zich
in te zetten om de gestelde doelen welke worden nagestreefd te realiseren.
Verder zijn opleidingen en trainingen noodzakelijk om zowel invulling te kunnen tleven
aan de toebedeelde taken als het opvoeren van de dienstverlening.
1n onderstaande tabellen wordt de personeelsdata m.b.t. onder andere: aantal
werknemers naar dienstjaar, leelbjdsklasse en ziekte verzuim weergegeven.
Tabel 11.
AANTAL WERKNENIERS NAAR DIENSTJAAR VAN HET D1RECTORAAT
BOUWKUND1GE WERKEN EN DIENSTVERLENING
STAND PER 30/04/16
DIENSTJAAR

AANTAL 2017

AANTAL
2016
142
48
33

<---5
6-10
11-15
16-20

89
63
61
11

21-25
26-30

TOTAAL ACTIEF
TOTAAL INAcTIEF

29
56
28
30
10
377
0

408
0,

CENERAAL TOTAAL

377

408

31-35
36-40
>=41

...■...■•

7

32
62
36
43
5

Het gemiddelde anntal dienstJaren per werknemer is 116 Juar.

Tabel 111.

AANTAL WERKNEMERS NAAR LEEFTIJDSKLASSE
VAN HET DIRECTORAAT BOUWKUNDIGE
WERKEN EN DIENSTVERLENING
STAND PER 30/04116
LEEFT1JDSKLASSE
r=25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50

AANTAL 2017

AANTAL 2016
22
36
51
46
27
52

1
26
----V.
-ll
i
58
37

24 j
63
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-3051-55

74

56-60
>=61
ToTAAL ACTIEF
ToTAAL INACTIEF
GENERAAL TOTAAL

69
0
377
0
377

85
70
0
4
408
0
408

De gemiddelde leeftijd per werknemer is 43 jaar.
Tabel IV
Ziekteverzuim t.r.v. 1 mei 2015 tot en met 30 april 2016 van het Directoraat
BOUWKUNDIGE WERKEN EN DIENSTVERLENING
Verzuim redenen
Absoluut
Ziek zonder attest

2015

2016
Procentueel

Absokait

Procentueel

2.744

79.98%

9.374

78.18%

687

20.02%

2.617

21.82%

Ziek met attest

Totaal
11.991
100.00%
100.00%
3.431
Opm.: hij frequent zick zijn van personeelsleden worden er disciplinaire
maatregelen getroffen 0.A. medische keuring, in mindering verlofdagen etc.
Tabel V
Werknemersbestand naar kader van het Directoraat Bouwkundige
Werken en Dienstverlening
Stand per 30/04/2016
Kader
2017
2016
Lager
231
256
Midden
122
129
Iloger
10
7
Top
15
13
Overige
1
1
Inactief
0
0
Totaal
377
408
2015
Indeling op basis inschaling ABB.

Schaal <= 8 (Lager) Schaal 9-14 (Midden)
Schaal 15-20 (1-loger) Schaal<=21(Topkader)

2016
Indeling op basis inschaling FISO
Schaal <= 6 (Lager) Schaal 7-8
(Midden)
Schaal 9-10 (Hoger) Schaal >=11
(Topkader)
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Toelichting op de Operationele Uitgaven
Lonende Uit2aven
610: Lonen en Salarissen
Personeelskosten
Het totaalbedrag voor lonen en salarissen voor het dienstjaar 2017 bedraagt
SRD 13.541.000,- . Ten opzichte van het dienstjaar 2016 is dit bedrag gestegen met
SRD. 1.368.000. Deze toename is onder andere enerzijds te weten aan het afbandelen
van de vaste aanstelling van contracten in 2017 en het uitbetalen van waarnemingen en
overige toekenningen. Daarnaast is ook rekening gehouden met de strategische
maatregelen gericht op de koopkracht en inkomensverdeling zoals opgenomen in het
Stabilisatie en Herstelplan 2016-2018. De maatregelen die hiertoe van toepassing zijn
onder meer:
De verhoging van onbelaste kinderbijslag van SRD 30 naar SRD 50 en
- De verhoging van onbelaste koerscompensatie van SRD 65 naar SRD 100
De koopkrachtversterking van SRD 100 op te trekken naar SRD 475

Specificatie Lonen en Salarissen

Code
61001
61002
61003
61004
61006
61012
61013
61014
61016
61017
61018
61020
61021
61023

Bedra en x SRD 1.000
Lonen en Salarissen
Bedrag
Ambtelijk
Vakantietoeslag
Overwerk
Bonussen en grati ficatie
Vacatiegelden
Detachering
Functionele toelage
Persoonlijke (kledingtoelagen)
Gezinstoelaen en kinderbijslag
Waarneming,
Inconvenienten
Telefoonvergoeding
Representatievergoeding
Vervoersvergoeding

Totaal

9.075
697
286
2.421
45
6
16
175
124
203
41
1
57
44

13.541
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611: Sociale Premies

Onder de code Sociale Premies worden ondergebracht de betaling van SZF- en
pensioen premie, die door de werkgevcr moet worden voldaan ten behoeve van de
ambtenaren in overheidsdienst. Voor 2017 is dit bedrag geraamd op SRD 1.258.000.
Specificatie Sociale Premies
Bedra en x SRD 1.000
Code

Sociale Premies

61101
61102

Werkgeverslasten Pensioenfonds
Werkgeverslasten Ziekenfonds
Totaal

Bedrag

462
796
1.258

612: Gebruik van Goederen en Diensten

1-let totaalbedrag van 2017 voor code "Gebruik van goederen en diensten" bedraagt in
totaal
SRD 2.510.000. Dit bedrag is ten opzicht van de begroting van 2016 verminderd met
circa 52%. Voor de aanschaf van materialen ten behoeve van verbouwingen is een
bedrag van SRD 776,000 gereserveerd. Voorts is een bedrag van SRD 238.000
opgebracht voor onderhoud van gebouwen. De gedetailleerde specifícatie per
kostensoort is de tabel hiema weergegeven.
Specificatie Gebruik van goederen en diensten
Bedra en x SRD 1.000
Code

Goederen en diensten

61201
61'04
61905

Kosten van oplciding binncnland excl. r&v.
Tijdelijk personcel
Deskundig binnenland
Binnenlandse rciskosten
Binnenlandse verblij fkosten
Bu i tcn landse reiskosten
Buitenlandsc verblijfkosten
Kantoonniddelen

61208
61209
61210
61211
6P15
61216
61217
6P19
612-)0
61221
6 i 222

KoPieer
Drukwerk cn grafisch matcriaal
Onderhoud mcubilair en inventaris
Onderhoud kantoormiddelen
Vergaderkosten
Verbruiksgocdcren (cartridgc cn diskettc)

Bedrag

140
10
7
39
26
1
1
88
84
8
52
2
15
86

2017
61223
61274
61726
61277
61734
61735
61236
61738
61240
61241
61745
61246
61247
61748
61949
61251
61253
61757
6 l 760
61261
61.,63
61279
61287
61283
61784
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Onderhoud
Lieenties en programma kosten
Advertentie en bekendm.
Radio en t.v. programma's
Onderhoud gebouwen en terr.
Verbouwingen
Vuilnis en reinigingsdiensten
Telefoon
Water
Electra
Abonnementen en vakliteratuur
Verzekeringen
Schoonmaak
Gereedsch. en apparatuur
Kleding en bewassing
Voeding
Vrachtkosten en porti
Dienst spec. expl. Kosten
Onderscheidingen en andere feestelijke bijeenkom.
Inhuur externe juridische bijstand
Overige kantoorkosten
Medicijnen

25
.)
44
1
238
776
4
241
33
14
3
74
33
78
37
68
1
.)
151
83
1
6

Overig
Huur van voertuigen
Onderhoud en exploitatie van dienstvoertuigen

10
5
171

Totaal

2.510

616: Sociale Uitkerin2en

1n 2017 wordt ten behoeve van eventueel gemaakte poliklinische- en lig- en
verpleegkosten (restitutie) door directieleden, een bedrag van SRD 23.000 opgenomen
onder de code Sociale Uitkeringen.
Specificatie Sociale uitkeringen
Bedraii.n x SRD 1.000
Code

Sociale uitkeringen

61611
61612

Lig- en verpleegkosten
Poliklinische kosten

r)

Totaal

23

Bedrag

1
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621: Transportmiddelen

Voor het dienstjaar 2017 is een totaalbedrag van SRD 360.000, - opgenomen. Dit
bedrag is SRD 60.000 meer dan in 2016 wegens verhoging van de prijzen. be
middelen zullen worden aangewend voor de aankoop van bussen in verband met de
transport van diverse veld werkers.
Specificatie Transportmiddelen
Bedra en x SRD 1.000
Bedrag
360
360

Transportmiddelen
Bussen

Code
62105

Totaal
T1TEL 11: Programma's

Bedra en x SRD 1.000

Tabel 1:

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied: Sociaal Maatschappelijk Welzijn
Realisatic Raming Raming Raming Raming Raming
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0131 Verbetering van

2.870

543

1.086

2.172

3.000

3.500

Landsgebouwen
0132 Bouw en ultbr.v.

654

1.308

2.616

4.000

4.500

0

300

400

400

400

4.082 178.276

50.000

55.000

65.000

80.000

60.188

72.400 88.4000

5.596

Landsgebouwen
100

0133 Bouwen van landsgebouwen
0134 Volkswoningbouw
Sub-totaal

12.648 179.473

52.694

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied: Ruimtelijke ordening en Milieu
0736 Ruimtelijke
500
204
408
102
Ordening
urbane
gebieden
Sub-totaal
Totaal
Programma

500

500

500

102

204

408

500

500

13.148

179.575

52.898

60.596

72.900

88.900

2017

-35-

No. 107

Onderstaand volgt een overzieht van de beleidsmaatregelen met vermeldinl. van de
fmancieringsmodaliteit:

Beleidsmaatregel

Verbetering
Landsgebouwen

BegrotIng
SRD)

van

en unbreiding van
landsgebouwen
Bouwen van landsgebouwen

BOLINV

Volkswoningbouw

543.000

543.000

O

0

654.000

654.000

0

0

0

0

0

01

178.276.000

4.369.693

173.906.307

102.000

102.000

O

0
---i
0

179.575.000

5.668.693

173.906.307

Runntelijke ordening urbane
gebieden

TOTAAL

(in Overheidshijdrage Lening (in SRD)
(1n SRD)
Lopende lening/ Nog te sluiten
Sehenking
lening

0

Gegeven de beperkte begroting van overheidswege en cle behoetle aan middelen zal het
directoraat zich sterk toeleggen op de acquisitie naar alternatieve tinancieringsbronnen
in binnen en buitenland voor de uitvoering van de beleidsdoelen e.e.a. zoals vervat in
het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018. 1n dit verband wordt gedacht aan leningen.

Toelichting:
De hierboven opgenomen bedragen hebben betrekking op een 3-tal Ontwikkelingsplanbeleidsdoelen. Het gaat daarbij om de beleidsdoelen:
1. Ruimtelijke Ordening
2.
3.

Welzijn en
Economie

Tabel 2
Ontwikkelingsplan Hoofdbeleldsgebied: Welzijn
Ontschrijving/ roelichting tdt Ontwikkelingsplan
Programma
Doel programma
Verwaehte Beleidsresultaten
per eind 2016
0131

Verbetering vun
landsgebouwen

llet gentamd bedrag is
voornamelijk hesteed aan het
Qrondig renoveren en
eventueel albouwen van

Verwachte Beleidsresultaten
per eind 2017
Er zullen renovatiewerkzaamheden worden
verrieht aan diverse aldelingen
v/h Min. van O.W.T. en C. en
andere overheidsgebouwen in
Paramaribo en distrieten

diverse overheidsgebouwen
0132

Bouw en uitbreiding
van landsgebouwen en
ambtenarenwoningen

l-let verwaeht resultuat is de

Er zal gewerkt worden aan (k

totale besteding vun het

albouw van diverse

gentamd bedrag aun de

overheidsgebouwen en het
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uitvocrine van dc lopende

restaureren van monumentalc

projecten w.o. het renoveren

panden.

van kantoor-gebouwen die in
sleehte stant verkeren en het
nicuw opzetten van divcrsc
kantoorgebouwen
0133

Bottwen van
landsgebouwen

I-lct gcraaind bcdrag is bestced
aan voor de rcnovatie van
diverse dienstwoningen en

0134

Volkswoningbouw

kantoorruirnten.
De voorgenornen woningbouw
projecten in stad en distriet
zijn uitgevocrd.

Ontwikkelingplan Beleidsgehied Ruimte ijke OrdenIng en Milieu
Omschrijvingrfoelichting uit Ontwikkel ngsplan
Verwachte Beleidsresultaten
Doel programma
Programma
per eind 2016
0736
Ruimtelijke Ordening
lict is vcrwachtbaar dat dc
Urbane Gebieden
beleidsprojecten zoals

Diversc klcinschalige
prqjecten zullen uitgcvocrcl
worden en eventuccl projecten
als gcvolg van ealarniteiten.

In uitvocring zijnde van
diverse woninebouw projecten
en dc opstart van nicuwe.
Additioncel zijn opgestart de
bouw van het Mcdisch
Centnun Wanica en dc
faciliteiten ten behoeve van dc
Universiteit van Surinatne

Verwachte Beleidsresultaten
per elnd 2017
1-let bedrag zal bestced worden
aan het afronden van het
project " Structuurplannen"

opgenornen gerealiscerd zal
worden door volledigc
besteding van het geraanid
bedrag

Toelichting op de Programma's
Geheel conform de taakstelling van het Directoraat Bouwkundige Werken en
Dienstverlening zullen, binnen de beleidsgebieden Welzijn, Economie en Ruimtelijke
Ordening en Milieu, met de kern thema's infrastructuur en huisvesting de volgende
activitei ten plaatsvinden.
- Als reguliere activiteit, het groot achterstallig onderhoud aan staatsgebouwen
ter hand nemen;
Flet doen uitvoeren van lopende projecten;
in beperkte mate de voorbereiding en aanbesteding van nieuwe projecten
plaatsvinden;
de bouw van woningen in stad en districten geschieden.
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Bij de uitvoering van deze activiteiten zal slechts het meest noodzakelijke worden
aangepakt voor wat betreft groot achterstallig onderhoud en opzetten van
staatsgebouwen in stad en districten.
1-let ministerie is zich er van bewust dat de sehaarse besehikbare middelen efileint
besteed moeten worden doch stelt voorop dat duurzaam onderhoud moet plaatsvinden.
De voordelen van goed en regelmatig onderhoud verlengen immers de levensduur van
de staatsgebouwen.
1n het dienstjaar 2017 zullen de beleidsprogramma's voor het merendeel respectievelijk
gerieht zijn op herstart van de uitvoering van stilstaande bouwkundige projecten. Als
gevolg van achterstallige betalingen is de uitvoering van een groot aantal projecten in
2016 stopgezet. Het ligt in de bedoeling om op basis van het geraamd bedrag wederom
te starten met de fysieke uitvoering van de projecten. Dit proces zal in goed overleg met
de opdrachtnemers en direetievoerders tot stand moeten komen. Een belangrijke factor
bij de her-opstart is het kostenaspect. Partijen zullen moeten nagaan tegen welke
voorwaarden de kosten geplaatst moeten worden met in achtneming de reeds toen
overeengekomen bepalingen. Gegeven de huidige situatie en vanwege de
overheidsmaatregelen zal gekeken moeten worden naar mogelijkheden N'001'
compensatie van onder andere geleden sehade, prijs- en koersstijging.
De projecten in 2017 die betrekking hebben op het voorgaande zijn o.a. :
0131 Verbetering van landsgebouwen met hun toebehoren (Restauratie en
Onderhoud)
_
No

OmseltrijvIng

Locatie

Werken t.b.v.
Bedrag

I

,

3

4

llet herstellen en vetheluen van
onderhoudswerkzaamheden aan de
0.S. Laighsing te Nickerie
I let leveren van verrmaterittal en
sehildergereedsehappen t.b.v. de
ardeling Restatiratie en Onderhoud wh
Ministerie van OWT&C
l-let aankopen van diverse materialen
i.v.m. het bouwkundig afwerken vilt
gebouw v/h Grondmeehanisch
Laboratorium aid Duisburglaan vilt
Ministerie van OWT&C
I let beplanten van gras op het
Onalltankelijkheidsplein ± 300mTotaal

Min. OWT&C'
Nickerie
301.000
Paramaribo

Min. OWT&C

Duisburghtan

Min. OWT&C

36.200

58.500

Paramaribo

Min. OWT&C

147.300
543.000
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0132 Bouw en uitbreiding van landsgebouwen en ambtenaren woningen
No
1
2

3

4

Omschrijving

•

1-let renovercn cn verbouwen van bct
Douanekantoor tc Albinai/h district Marowijnc
Ilet bouwen v/c kantoorgcbouw v/d
Plantenbcschenning v/h Min. V. L.V.V. o/d bock
vid Kankantric- cn Bolletricstr. tc Par'bo-Zuid
lict werven v/c architect mct bijbehorcnd tcam van
deskundigen voor advics techniscbc assistcntie cn
supervisic werkzaambcden bij lict project 'de
renovatie v/11 Ministcric van Buitcnlandsc Zaken
en bouw v/c Temporary Officc Building
tlet bouwen van 5-tal wachtbuisjcs t.b.v. dc
i
resdente
i
i van de Prcsdent

Locatle

Werken tbv

Marowijnc

Mn. RO

Paramaribo

Min. LVV

Bedrag

139.782

46.273

Paramaribo

Min. BUZA
218.800

Paramaribo

Min. BlZA

249.145

654.000

Totaal

0134 Volkswoningbouw
No
1
2

3

Omschrijving
13ouwen Zickenhuis Wanica
(lenin/grant)
Adek Studenten 1-luisvesting cn
overige facilitciten (Icning)
Bouwen Community Center
Sophia's Lust (grant)

Locatie
Wanica
Paramaribo
Wanica

Bedrag

Werken tbv
Ministcric van
Volksgezondbcid
Ministcric van Ondcrwijs,
Wctenschap en Communicatic
Ministcric van Socialc Zaken
cn Volkshuisvesting

27.584.000
141.323.000

9.369.000

178.276.000

Totaal

0736 Ruimtelijke Ordening Urbane gebieden
No
I

Omschrijving
De voortzeffing van llct project: Fiet werven
van arebitect rnct bijbeborend tcam van
deskundigen voor bct ontwerpcn van bet
project "Structuurplan Woongcbicdcn" •

Totaal

Locatie

Werken t.b.v.
Min. OWT&C

Bedrag
102.000

102.000
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T1TEL 111: Middelenbegroting
Bedra_en x SRD 1.000
Code

53115
53423
53415

52100

54001
55010

Ontvangsten

Realisatie
2016
467

Raming
2017

Raming
7018

Raming
2019

10.235

480

500

510

510

4

4

6

b

b

b

10

2

-■_

-,

3

3

481

10.241

488

508

519

519

Donormiddelen
China donatie

0

9.369

0

0

0

0

Totaal donormiddelen

0

9.369

0

o

o

)

Leningen
China ontvangen leningen
t.b.v. ziekenhuis Wanlea

0

27.584

0

0

0

13ouwvergunnings-reeht
Diverse niet bel.
Ontvangsten
Bijdragen bestekkosten
Totaal Niet-Belasting
middelen
Totaal Ontvangsten

Raming
2020

Raming
2021

0

Over1ge ontvangen
leningen

0

146.323

o

0

o

Totaal leningen

0

173.907

0

0

0

0

481

193.517

488

508

519

519

Totaal Nliddelenbegroting

0

Toelichting per middel
Bouwvergunningsrecht :
Ten laste van deze code worden leges en bouwheffingen betaald door de derden. De
heffingen worden berekend naar rato van de geraamde bouwkosten per m2 bebouvvd
vloeroppervlak. Reeds is een voorstel uitgewerkt voor het aanpassen van de tarieven. Dit
voorstel zal ter goedkeuring worden aangeboden aan de Raad van Ministers. Vooralsnog
is het bedrag zoals begroot op basis van de huidige inkomsten.
Bijdrage bestekkosten:
Aangezien het niet de verwachting is om een groot aantal nieuwe projecten op te voeren
is het de bijdrage van bestekkosten miniem. De ontvangsten worden ondergebraeht
onder de post "de opbrengsten van bestekken". Het verkoopproces verloopt via de
afdeling Finaneidle- en Comptabele Zaken.
Diverse niet belasting ontvangsten:
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Opbrengst AWS 1996 en UWS 1996 exemplaren:

Na de afkondiging van het Staatsbesluit van 17 augustus 2011, houdende de vaststelling
van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en de
Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996) zijn de
reglementen door het ministerie elk apart in boekvorm gebundeld voor de verkoop aan
geïnteresseerden.
Opbrengst Verkavelingsvergunningen:

De leges en zegelkosten voor aanvragen van verkavelingsvergunningen is reeds
decennia niet aangepast. Er bestaat dringend behoefie om deze tarieven te actualiseren.
Recds is hiertoe een voorstel voorbereid.
Naast de leges en zegelkosten is ook een voorstel voor de invoering van heffing voor
verkavelingsvergunningsrecht voorbereid. Voor een vergunningsaanvraag voor het
verkavelen wordt een vergunningsrecht geheven, waarvan de hoogte, alsmede de grootte
van de getaxeerde verkoopwaarde van de grond na verkaveling, waarover het wordt
geheven, bij staatsbesluit worden bepaald.
I-Iet bedrag van de heffing wordt vastgesteld op basis van categorisering naar grootte der
verkavelingen.
A. Dcze categorisering ziet er als volgt uit:
Categorie 1: verkaveling tot 10 ha.
Categorie 2: verkaveling tot 20 ha.
Categorie 3: verkaveling 20 ha en groter.
B. De heffing per catcgorie ziet er als volgt uit:
Categorie 1: 1 %o van de getaxeerde verkoopwaarde van de grond na
verkaveling.
Categorie 2: 3/4 %n van de getaxeerde verkoopwaarde van de grond na
verkaveling.
Categorie 3: 1/2 96(1 van de getaxeerde verkoopwaarde van de grond na
verkaveling.
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DIRECTORAAT CIVIEL TECHN1SCHE WERKEN

T1TEL I: Operationele Ultgaven
Tabel 1: Operationele Uitgaven
Bedra._.en x SRD 1.000
Code

Kostensoort

610

Lunen en Salarissen

611
612

Sueitde premies
Gebruik van Guederen en
diensten

615

Sehenkingen en bijdragen

616

Suciale uitkeringen
Totaal Lopende Uitgaven

Realisatie

Raming

Raming

RamIng

Raining_ Randng

2016

2017

2018

2019

2020

2021

35.390

36.030

39.633

43.596

47.956

52.752

4.798

4.100

4.510

4.961

5.457

6.003

20.284

11.850

32.657

35.923

39.515

43.467

5

-

.

-

-

-

100

36

40

44

48

53

60.577

52.016

76.840

84.524

92.976

102.275

Kapltaal Ultgaven
620

Inventaris

1.211

115

293

322

354

389

621

Transportmiddelen

1.778

1.270

1.485

1.634

1.797

1.977

Totaal Kapitaal Uitgaven
TOTAAL
OPERAT1ONELE
U1TGAVEN

2.989

1.385

1.778

1.956

2.151

2.366

63.566

53.401

78.618

86.480

95.127

104.641

Lopende Uitgaven
610 Lonen en Salarissen
1-let Directoraat Civieltechnische Werken kampt reeds geruime tijd met een enorm
personeelstekort, hetgeen zich manifesteert in een niet optimale uitvoeringscapaciteit.
De oorzaak van het tekort is gelegen in de onevenredige in- en uitstroom van personeel.
Jaarlijks verlaten functionarissen de dienst wegens het bereiken van de

pensioengerechtigde leetlijd en hiertegenover is er geen instroom van gekwalitieeerd

kader.
Instroom/ Uitstroom Directoraat CTW:
Vanaf 2012 t/m 2016 hebben 171 functionarissen de dienst met pensioen verlaten
terwij1104 in dienst zijn getreden.
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Vanwege dit tekort wordt het noodzakelijk om functionarissen die de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben in dienst te handhaven door hun
dienstbetrekking te verlengen.
Daarnaast leidt het tekort er toe dat functionarissen van bepaalde diensten maandelijks
de limiet voor overwerk overschrijden met alle gevolgen van dien. Deze situatie is
ongezond voor de organisatie en de functionarissen.
Per 01 mei 2016 telde het Directoraat Civieltechnische Werken 1.238 ambtenaren,
waarvan 910 in vaste dienst en 328 contractanten.
lnstitutioneel zal het personeel van diverse afdelingen inteme en externe opleidingen
volgen, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening en de kennis op het Ministerie
veratimd zullen worden.
Tabel 2: Indeling naar geslacht van personeelsleden
Stand uer 2016
Geslacht
Aantal
Man
871
Vrouw
367
Totaal
1,238
1n het dienstjaar 2017 zal de gemiddelde sloonsom van het personeel SRD. 29.103,bedragen, terwij1 dit in 2016 SRD 20.527,53 bedroeg. Voor het jaar 2015 was dit cijfer
SRD 23.091,91.
De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 44 jaar.
bedrag voor de uitbetaling van lonen en salarissen is begroot op SRD 36.030.000,-.
Tabel 3: Specificatie Lonen en Salarissen
Code

Lonen en Salarissen
61001 Ambtelijk
61002 Vakantiegelden

Bedra en x SRD 1.000
Raming 2017
30.000
2.921

61003 Overwerk

998

61004 Bonussen en gratificaties

460

61006 Vacatiegelden

180

61012 Detacheringstoelage

3

61013 Functionele toelagen

72

61014 Persoonlijke (kledingtoelage) Toelagen

539
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-4361016 Gezinstoclage en Kinderbijslag

441

61017 Waarnerningstoclage

48

61018 Inconvcnicnten( Ontberings/ Risico/ stofloclage)

97

61020 Tclefoonvergoeding

2

61021 Represcntaticvergoeding

170

61023 Vervocrsvergoeding

99

Totaal

36.030

611 Sociale Premies
Hct begroot bcdrag voor Werkgeverslasten Pensioenfonds en Werkgeverslasten
Zickenfonds bcdraagt SRD 4.100.000,-

Tabel 4: Specificatie Sociale premies
Bedra en x SRD 1.000
Code

Raming 2017

Sociale Premies

61101

Werkgeverslasten Pensiocnfonds

1,874

61102

Werkgeverslasten Zicken fonds

2.226

Totaal

4.100

612 Gebruik goederen en diensten
Voor gebruik van goederen en diensten is cen bedrag van SRD. 11.850.000,-. Dit
bedrag zal ondcr andere worden besteed aan: dc uitbctaling ■,,an contractanten,
nutsvoorzicningen, verzckcring cn onderboud cn cxploitatic van dienstvocrtuigen.

Tabel 5: Specificatie Gebruik van goederen en diensten
Code

Gebruik Goederen en diensten

Bedra en x SRD 1.000
Raming 2017

61201

Kosten opleidingen/seminars binnenland excl.r&v

61203

Contracten

61204

Tijdelijk personcel

61209

Binnenlandse vcrblij fkosten

61215

kantoormiddelen (papicr, pennen etc.)

61217

Drukwcrk cn grafisch matcricel

264
4.505
333
37
129
1
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61219

Onderhoud meubilair en inventaris

1

61220

Onderhoud kantoormiddelen

1

6122 I

Vergaderkosten

77

61222

Verbruiksgoederen(cartridge/diskettes)

46

61223

Onderhoudskosten automatisering

l5

61224

Lieenties en programmakosten

61226

Advertenties en bekendmakingen

10

61227

Radio en t.v.pgramma's

20

61234

Onderhoud gebouwen en terreinen

61238

Telefoon

61245

Abonnementen en vakliteratuur

17

61247

Sehoonmaak

40

61248

Gereedsehappen en Apparatuur

10

9

8
167

6! 249

Kleding en bewassing

11

61251

Voeding

98

61257

Dienst specifieke exploitatiekosten(Filmmateriaal)

21

61260

Onderseheidingen e.a. feestelijke bijeenkomsten

50

61263

Overige algemene kosten

61278

Verzekeringen

61284

Onderhoud en exploitatie van dienstvoertuigen

61285

1-1tiur en onderhoud van zwaarmaterieel

957
?
5.027
1
11.850

Totaal

616 Sociale uitkeringen
Voor de sociale uitkeringen is een beclrag van SRD 36.000,- uitgetrokken.

Tabel 6: Speciticatie Sociale uitkeringen
Bedra en x SRD 1.000
Code

Sociale uitkeringen

Raming 2017

61611

Lig- en verpleegkosten

10

61612

Poliklinische kosten

26

'l'otaal

36
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620 Inventaris

Voor de vervanging cn tlitbreiding van dc bestaande inventaris is ecn bcdrag van
SRD 115.000,- geraamd.
Tabel 7: Specificatie Inventaris
Bedragen x SRD 1.000
Code

Inventaris

62001

Raming 2017

Kantoorinrichting

115

Totaal

115

621 Transportmiddelen

Voor invcsteringcn in transportmiddelen is cen bedrag van SRD 1.270.000,- geraamd.
Dit bedrag zal worden aangewend voor de aankoop van diverse zwaar matericel.
Tabel 8: Specificatie Transportmiddelen
Code

Bedra en x SRD 1.000
Raming 2017

Transportmiddelen

62101

Zwaar matericcl cn zwarc vocrtuigen

1.270

Totaal

1.270

T1TEL II: Programma's
Bedraiien x SRD 1.000
Code

Oinsehritving

Realisatie

Raming

Raming

Raming

Raming

Ratoing

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0135

Onderhotid wetzen

15.250

3.156

17.325

19.058

20.963

23.060

0136

Aanlegiverbetering van
wegen

58.389

682.000

10.890

11.979

13,177

14.495

0137

Onderhoud brugtten

2.402

4.650

4.785

5.264

5.790

6,369

0138

Bouwen britggel;-

9.000

7.000

3,740

4.114

4.525

4,978

0139

Onclerhoud
ontwateringswerken

26.406

4.100

17.387

19.125

21.038

23.142

0140

Verbetering irrigatic- en
arwateringswerken

13.500

14.470

17.215

18.937

20.830

22,913

0141

Onclerboud
waterkeringswerken

5.700

2.300

6.050

6.655

7,321

8,053

0142

Verbetering.
waterkeringswerken

10.700

20.700

4.950

5.445

5.990

6,588
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0405

Verkeersvoorzieningen

1.050

130

990

1.089

1.198

1.318

0143

Onderhoud
verkeersteehnisehe
voorzieningen

1.725

655

1.757

1.932

2,126

2.338

3201

Voilophaal en
Verwerking
Upgraden
Grondmeehanisch
Laboratori urn
Verbetering
Dienstverlening
Waterloopkundige
Dienst
Verbetering
Dienstverlening
Meteorologisehe Dienst

20.400

32.000

38.610

42.471

46.718

51.390

200

50

330

363

399

439

150

308

339

373

410

1.290

100

605

666

732

805

166.632

771.461

124.942

137.437

151.180

166.298

0740

0741

0742

Totual

620

Toelichting:
De hierboven opgenomen bedragen hebben betrekking op Ontwikkelingsplan
Beleidsgebieden Bestuurlijke en Juridische Ontwikkeling, Economische Ontwikkeling,
Sociaal Maatschappelijk Welzijn, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Infrastructuur.
Onderstaand volgt een overzicht van de beleidsmaatregelen met vermelding van de
fmancieringsmodaliteit:

Prograttunuis

Onderhoud wegen
Aanleg/verbetering wegen
Onderhoud bruggen
Bouw bruggen
Onderhoud

untwateringswerken
Verbetering irrigatie- en
a fwateringswerken
Onderhoud
waterkeringswerken
Verbetering
Wal terkeri ngswerken
Verkeersvoorzieningen
Onderhoud
verkeersteehnisehe
voorzieningen
Vuilophual en verwerking

Begroting
SRD)

(in

Overheidsbljdrage
(hi SRD)

Lening (in SRD)
Lopende lening

o

Nog
slulten
lening

te

3.156.000
682.000.000
4.650.000
7.000.000

3.156.000
4.900.000
4.650.000
6.000.000

677.100.000
0
0

0
0
0
1.000.000

4.100.000

4.100.000

0

o

14.470.000

6.570.000

7.900.000

o

2.300.000

2.300.000

0

0

20.700.000

700.000

20.000.000

0

130,000

130.000

0

0

655.000

655.000

0

o

32.000.000

32.000.000

0

0

2017
Upgraden
grondincebaniseb
laboratornim
Verbetcring
dienstverlening
waterloopkundigc dienst
Verbetcring
dienstvcrIcning
metcorologische dicnst

TOTAAL

No. 107
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50.000

50.000

0

()

150.000

150.000

()

()

100.000

100.000

0

0

771.461.000

64.461.000

705.000.000

1.000.000

Toelichting op de prestatic en resultaat indicatoren
Doel programma

Venvachte
beleldsresultaten per eind
2016

Verwachte beleldsresultaten
per eind 2017

Oncierhoucl
wegen

Onderhouden van hct
bestaande wcgcnnet en
hct
treffen
van
voorzorgsmaatrcgcicn,
zodat dc gocde staat van
dc bestaandc wegen
gcwaarborgd bli j fl.

1-let gebudgetteerd bedrag
zal worden bestced aan
reguli cr onderhoud van
wcgcn, trottoirs, voctpaden
en bermen in Paramaribo,
Nickerie cn in de overigc
distrietcn,

Verwachtte realisatie van het
regulicr
onderhoud
van
on verh arde
verha rde
en
wegen in Paramaribo cn
districten, aanhuur van zwaar
matcriecl voor het egaliscren
en
zandwegen
van
dc
aankoop van wegcnbouw
matcrialcn.

..1anleg
en
verhetering tynt
tvegen

Gcrichtc investcringen
plcgcn om hct wegennet
uit te brciden. I let
van
aanleggcn
volwaardigc allematicve
wcgen welke voor ecn
gocde verkeerscireulatie
zorgen
cn
woongcbieden
inct
clkaar verbinden en
ontsluiten.
Onderhouden van dc
bestaande bntggcn cn
het
treffen
van
voorzorgsmaatregelen,
zodat dc goedc staat van
de bestaande bruggen
gewaurborgd b I ij 11.
1-Ict
aanleggen
van
duurzame
brugconstntctics dic dc
verbinding tussen twee
punten
welke
gescheiden zijn door cen
kanaal
of
rivier
overbntgbaar maken.

Verwachtte realisatic van
het
asfaltercn,
reconditioneren
en
bestraten van wegen in
Paramaribo en distrieten en
Itct Itcrinrichten van wegen
etc.

In het dienstjaar 2017 zal er
uitvocring gegeven worden
aan
asfaltreparatiewerkzaamhede
n in de distrietcn Paramaribo,
Wanica. Commcwijne, Para
en Saramaeca, Verder zullen
diverse bestratingsprojceten
en herinriehting van dit/crse
primaire
wegen
gedaan
.
worden voortgezet.
11ct gebudgetteerd bcdrag zal
worden bcstccd aan het
ondcrhoud
van
regulicr
bniggcn in Paramaribo en de
districtcn.

Progranuna's

Onderhoud
Bruggen

13ouw Bruggen

Ilet gcraamd bcdrag zal
bestecd
worden
t.b.v.
regulier onderhoud van dc
bestaande
bruggcn
in
Paramaribo en distrietcn.

I.Ict gcraamd bcdrag zal
bcstced worden aan dc
voonzetting van de bouw
van bruggen in diverse
cn
directicdistrieten
voeringswerkzaamheden.

l-let gcraamd bcdrag zal
worden bestecd aan het
bruggen,
rchabilitercn
bottwen van steigers, bouw
van bruggcn in diversc
cn
distrieten
directievocringswerkz.aamheden.

2017

OnderhoJrcl
Oniwaterings-

werken

Verhewring
irrigatieen
glivenerings-

tverken

Onderhond

Waterkeringsteerken

Verheiering

Waterkeringsit,erken

I 'erkeerstvorzieningen
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No. 107

Doel programtna

Verwaehte
beleldsresultaten per eind
2016

Verwachte beleidsresultaten
per eind 2017

Duttrzaam onderhouden
van de open en gesloten
rioleringsstelsels. 1.1et
effeetief en ellicient
ophulen van de lozingen
(voorzorgsmautregelen
treffen) zodat in de
regentijd geen sprake is
vun wateroverlast.

1-let geruumd bedrag zal
worden besteed aun het
regulier onderhoud, zoals
het opsehonen en uitdiepen
e.q.
uitbuggeren
van
lozingen en kunalen in
Paramaribo en distrieten.
van
het
onderhouden
gesloten rioleringen en
aunlutur
vun
zwuur
materieel.
l-let geraamd bedrag zal
besteed
worden
nan
voortgang verbetering van
de
hoordontwatering
Paranturibo Centrum, ter
van
verbetering
de
van
ontwatering
woonwijken in Partimaribo
en de distrieten

De besteding zal geduan
worden aun het regulier
onderhoud
van
de
ontwateringswerken
in
Paramaribo en distrieten.

Ilet geraumd bedrag zal
besteed
uan
worden
de
onderhoud
vun
waterkeringswerken
in
diverse distrieten.

Ilet bedrag zal worden
besteed
aun
onderhoud
waterkeringswerken te Weg
naar Zee, Conunewijne.
Saramueea. Coronie, Nickerie
en overige distrieten.

Geriehte investeringen
plegen voor de uttnleg
vall
oeververdeginingswerke
n zodat kusterosie wordt
tegengeguan.

llet gebudgetteerd bedrag
zal aangewend worden
voor
diverse
ingenieursbureaus en de
verbetering waterkering.

treffen
van
l-let
verkeerstechnisehe
zodat
voorzieningen
veiligheid in het verkeer
gewttarborgd blijven.

I-Iet gerttaind bedrag zal
worden aungewend voor
van
tre ffen
het
verkeersvoorzieningen.

1.1et geraamd bedrag zal o.u.
besteed worden voor het
van
aunleggen
oeververdedigingswerken bij
de murktpluats te Domburg en
het treffen van maatregelen
ter beseherming van de
bestaande
waterkeringswerken te Weg
naar Zee, oeververdediging
Surinamerivier te Leonsberg.
I-let geraumd bedrug zal
worden aangewend t.b.v, de
van
aanseha f
verkeersregelinstallaties en
elektronisehe
d iverse
apparatuttr.

in
het
Investeren
vervolledigen van het
van
netwerk
waterwegen.
1-let
aanleggen vun nieuwe
kanalen,
en
irrigatiesystemen
pompgemalen welke het
en
irrigatie
a fwateringssysteem
verbeteren.
llet onderhouden en
van
trelTen
vourzorgsmautregelen
om de kwaliteit van de
bestuande
waterkeringswerken op
een duurzame manier te
waarborgen.

De besteding zul gedatin
worden aun de volgende
voortgung
projeeten:
Verbetering hoofflontwatering
Paramaribo
Centrum,
Verbetering Ontwatering in
diverse
ontwateringsgebieden.

-49-

2017
Doel programma

Onclerhauci
Verkeersteehnische
voorzieningen

Ondcrhouden van
bestaande
verkeerstechnisehe
voorzieningen.

Vuitophaa/
Ivrwerking

1.1et op gestructumerde
wijze ophalen van vuil
en op cen verantwoorde
manier vcrwerken ervan
zodat de samenleving
kan genicten van een
schoon lecfmilieu.
1 let plegen van nicuwe
investeringen zodat de
dienstverlening
wordt
verbeterd.

en

Upgrading
Grondineehanisch Lab

dc

Verhefering
diestverkning
Walerloopkundige Afikling

1 let plegen van nieuwe
investeringen zodat de
dienstvcrlening
wordt
verbeterd.

lierbeiering
diensiverkning
Metenlyilogiseh
e Diensi

1-lct plegen van nieuwe
investeringen zodat de
dienstverlening
wordt
verbeterd
en
weersin formatic
tijdig
en juist de gemeenschap
bereikt.

Verwachte
beleldsresultaten per eind
2016
aan
de
Tc
besteden
aanschaf Vall materialen en
zoals
benodigdheden
wegenverf, verkeersborden
en galvaanpalen.
I let gemamd bedrag zal
o.a. besteed worden aan
aanhuur zwaar materieel,
onderhoud zandwegcn naar
vuilstortplants.

I1ct gebudgetteerd bedrag
z.al aangewend worden
voor de aankoop van
laboratoriumbenNligdhede
n.
1 let geraamd bedrag zal
aangewend worden nan de
nankoop
van
hydrometrische
lab
instrumenten
en
benodigdheden.
I let geraamd bedrag zal
nangewend worden voor dc
a anscha l' van.apparatuur.

No. 107
Venvachte beleldsresultaten
per eind 2017
Te besteden ann de aanschaf
en
van
materialcn
benodigdheden.

lict geraamd bcdrag zal
worden aangewend voor de
aanhuur van zwaar materieel,
kraakperswagens, dumptnicks
tbv
pick-ups
en
Groothuisvuilinzamcling
Paramaribo cte.
1.1et geraamd bcdrag zal
aangewcnd worden voor de
aankoop van Lab apparatuur
en zware grond mechanische
werktuigen.
I let gcraamd bedrag zal
worden
aan
besteed
upgrading middels aankoop
van lab benodigclheden en
hydrometrische instrumenten.
1-let geranind bcdrag ztll
aangewend worden voor de
benodigd
van
annschaf
apparatuur.

1n onderstaande tabellen wordt beschreven wat het ministerie van Openbare Werken,
Transport en Communicatic, Directoraat Civieltechnische Werken, binnen de
beleidsprogramma's concreet van plan is te doen om de gestelde doelen te realiseren.
Toelichting per programma
0135 - Onderhoud wegen

Het geraamd bedrag bestemd voor onderhoud van wegen voor het jaar 2017 is
SRD 3.156.000,- (dit bcdrag is inclusief onderhoud van de wegen van Sectic Oost en
West). Het betren hier vooniamelijk onderhoud van het secundaire en tertiaire
wegennet, bestaande uit zowel onverharde als verharde wegen.

2017

No.
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Omschrijving

No. 107

District

Raming
2017

Diverse districten

2.356.000

Diverse districten

800.000

Ardelin2 wegen
1

2

Wegenbouwmaterialen voor onderhood wegen
Flet aanhuren van zwaar materieel (grader,
tractor, hydraulische graafmachine, domppiekup
en trilplaat)
TOTAAL

•

Totaal

3.156.000

De onderhottdswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk in eigen beheer worden
uitgevoerd.
0136 Aanleg en verbetering van wegen

Voor het jaar 20 l 7 is een bedrag van SRD 682.000.000,- opgenomen voor de aanleg en
verbetering van wegen. 1n deze betrefi het de herinrichting van wegen, het
reconditioneren van wegen, het aanleggen van infrastructuur en directievoering. Tevens
zal de financiele afhandeling van enkele reeds uitgevoerde projecten plaatsvinden.
No.

1
2
3

OnIseltrijving

District

Afdellne weeen
1-let berinrichten van wegen (Dee)s exteme Financiering )
Overheidsbijdrage SRD. 1.500.000 en
Lening SRD. 10.000.000 (lopende_projecten)

Raming 2017

Diverse
districten
Diverse
districten
Paramaribo

6

1-let reconditioneren van wegen
I•let aanleggen van infrastructuur
I-let asfalteren van diverse wegen Landelijk
Aasfalteringsprogramma LA IV (100% Exteme Financiering)
(lopende projecten)
Suriname Ithastructure Projects Dalian IV (100% Exteme
Finaneierine.)
Dalian 70 Km Road Construction Projects (100% Externe
Finaneicring) (lopend project)

Diverse
districten
Diverse
distrieten
Diverse
distrieten

7

Onderzoek en direetievuering

Paramaribo

4
5

TOTAAL

11.500.000
1.540.000
360.000

183.000.000
180.000.000
304.100.000

Totaal

1.500.000
682.000.000

0137 - Het Onderhouden van bruggen
Het gaat hier om onderhoud van de vaste oeververbindingen en wel voornamelijk van
bruggen en duikers in de districten, vallende onder het secundaire wegennet. Voor het
regulier- en noodzakelijke onderhouden c.q. reconditioneren van bruggen en voor de
financiele afhandeling van reeds uitgevoerde werken is een bedrag van SRD 4.650.000,uitgetrokken en zal volgens onderstaande specificatie worden besteed, te weten:

2017
No.
l

2

No. 107

-51Omschrijving
Afdeline Brueeen

District

Onderboud van bruggen en steigers
Aanschaf van materialcn en bcnodigdbeden t.b.v. onderboud
bmggen en steigcrs

Diverse distrieten

Raming 2017

Diversc distrieten

.

Totaal

4.600.000
50,000

4.650.000

0138 - Het Bouwen van Bruggen
Voor het bouwen van bruggen is voor dienstjaar 2017 een bedrag van SRD 7.000.000,opgenomen. Onderstaand volgt ccn opsomming van de projecten die in 2017 zullen
worden uitgevoerd c.q. reeds uitgcvoerde werken die financieel worden afgehandeld.
Het betreft in deze de bouw van diverse stei ers en bru en.
No.

l

Omschrijving
Afdeline Brueeen
Bouw aanmcersteigers (Kroncnburg. Ellen cn
Monstresor) a/d Commewijnerivier in het distriet
Commcwijnc

6
7

llet bouwen van ecn nieuwc brug tcr plekke van de
ingestortte Theo de Wit brug
De bouw van cen brug over dc Franskreek en cen
2-tal wegovergangen
1.1et bouwen van cen stalen vakwerkbrug tc Klcine
Falawatra
Bouw betonnen brug over dc Anjoemarakreck
1-let bouwen van cen brug over het
Saramaecakanaal in het verlengde van de Indira
Gandbiweg
Onderzock cn dircetievocring

8

lict bouwen van cen 6-tal bluggen in dc
wegstrekking Berg en Dal- Ationi cn S bruggen in
de wegstrckking Zanderij- Apocra (Deels exteme
Financicring ) Overbeidsbijdrage
SRD. 2.000.000 cn Lening SRD. I .000.000

2
3
4
S

Raming 2017

District

844.000

Commcwijne

l . l 00.000

Niekcric
Para

323.000

Sipaliwini
Marowijne

74 l .000
202.000

Paramaribo
Diverse Distrieten

240.000
550.000

3.000.000

Diverse Distrieten

Totaal

7.000.000

0139 - Onderhoud ontwateringswerken
Voor het regulier programma voor onderhoud van de riolcring van Paramaribo en
districten en voor renovatie, onderhoud en beheer van sluizen en gemalen is het bedrag
van SRD 4.100.000,- opgebracht in 2017. Dit bedrag zal worden aangewend voor dc
financiele afbandeling van reeds uitgevoerde projecten cn nog uit te vocren projecten.

2017
No.
1

-52Omschriiving
Afdeling Ontwateringswerken
Renovatie en onderhoud van sluizen

3

Onderhoud prillltlire, seeundaire en tertiaire
lozingen Paramaribo en distrieten
Verhelpen verzakkingen gesloten rioolstelsel
Paramaribo en Wanica

4

Sectie Oost Nat
Opluden vun lozingen

5

Sectic West Nat
Onderhoud van lozingen

2

No. 107
District

Raming 2017

Diverse Distrieten

50.000

Diverse Distrieten

1.500.000

Paramaribo en Waniea
Sub totaal

2.450.000
4.000.000

Marowijne en Commewijne
Sub totaal

50,000
50.000

Nickerie en Coronie
Sub totaal
Totaal

50.000
50.000
4.100.000

0140 Verbetering irrigatie- en afwateringswerken
Voor 2017 is een bedrag van SRD 14.470.000,- opgebracht. Het geraamd bedrag zal
deels worden besteed aan de uitbetaling van reeds uitgevoerde werken o.a. het
verhe en van verzakkin en en diverse ontwaterin s rojecten.
No.

1
2

3
4
5
6

Omschrliving
Afdeline Ontwaterinuswerken
Onderzoek en direetievoering
Verbetering ontwatering diverse distrieten
Ilerinriebten Dr. S. Redmondstraat (Ondrobon)
(SRD. 2.500.000 is Overbeidsbijdrage en SRD.
6.400.000 is exteme financiering)
Verbetering ontwatering Sommelsdijeksekreek
Verbetering onti.vatering Zwartenhovenbrugstraut
(50% exteme linanciering)
Verbetering te sluis Manjadam

District

Raming 2017

Diverse Distrieten
Diverse Districten

570.000
800.000

Paramaribo
Paramaribo

8.900.000
700,000

Paramaribo
Commewijne

3.000.000
500.000
Totaal

14.470.000

0141 - Onderhoud waterkeringswerken
Voor regulier onderhoud van waterkeringswerken is een bedrag ad. SRD 2.300.000,opgebracht. Dit bedrag zal worden besteed voor het onderhouden van de waterkering in
de distrieten Commewijne, Paramaribo en Coronie en het fierstellen van de
oeververdedigingen in het distriet Nickerie en kan als volgt worden gespecificeerd.

2017
No.

-53Omschrijving

No. 107

District

Raming 2017

Afdeling Waterl,

1

2
3

Uitvoeringsbegeleiding van bet project:
Oeverbeselterming en lierinneliting Marktplaats te
Domburg in het distriet Waniea
I let trell'en van noodvoorzieningen aan de
waterkerende dam te Weg naar Zee achter de
precelen van Oedraisingh Vanna (kavel I en 2)
Onderhood waterkeringswerken overige distrieten

Wanien

360.000

Paramaribo
Diverse Distrieten

900,000
150.000

Sub totaal

1.410.000

Sub totaal

10.000

Sul) totaal

880.000
880.000
2.300.000

Sectie Oost Nat
4

Onderhood van rivierkerende dammen

10,000

Commewijne

Sectie West Nat
5

Onderbood waterkeringsdammen Niekerie

Niekeric

Toulal

0142 - Verbetering van waterkeringswerken
Tcr vcrbetering van dc waterkeringswerken is ccn bedrag groot SRD 20.700.000,ongenornen en zal besteed worden aan de verbetcring van de waterkering in Pararnaribo
en diverse districtcn. De projecten dic ungevocrd zullcn worden zijn de volgende:
No.

1
2

Omschrilving
Aftleling Waterkerillg
I ict atmlegszen van oeververdedigingswerken bij
de marktplaats te Domborg (100% L.:xterne
Financiering)
Onderzoek en directievocring

, District

Itatning 2017

20.000.000
700.000

Wanica
Diverse distrieten
Totani

20.700.000

0143 - Onderhoud Verkeerstechnische Voorzieningen
Voor het .jaar 2017 is ecn bcdrag van SRD 655.000,- opgenornen voor:
No.

2
3

Omschrijving
Afdeling Verkeer
Leveren van onclerdelen ten behoe've van
verkeersregelinstallaties
Heetra (betaling stroomrekening verkeerslielnen)
Aansebafvan materialen en benolligdheden

4

,Sectie West Droog
Aansehaf van materialen en benodigdbeden

1

District

Raming 2017

Diverse distrieten
Diverse distrieten
Diverse distrieten

462,000
43,000
135.000
640.000

Niekerie
Totnal

15,000
15.000
655.000

2017
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No, 107

3201 Vuilophaal en Verwerking

Voor het dienstjaar 2017 is een bedrag van SRD 32.000.000,- opgenomen voor de
aanhuur van kraakperswagens, dumptrucks en pick-ups t.b.v. huisvuilinzameling in
Paramaribo en districten.
No.

1

2

OmsehrijvIng
Afdeling Vuilophaal en verwerking

DIstrIet

Onderhoud van openbare terreinen (Attnhuur van
bulldozers, hgm's en aunkoop vun zund, lateriet en
busecourse)
Aunhuur van kraukperswagens, dumptrucks en
pick-ups t.b.v. huisvuilinzameling Panurtaribo en
distrieten

Rurning 2017

Diverse distrieten

7.000.000

Diverse distrieten

23.500.000

Totaal

30.500.000

Seetle West Droog

3
4

Onderhoud vun openbare terreinen (Aanhuur van
bulldozers, ligm's en ttankuop van zund, luteriet en
basecourse)
Aanhuur van kruakperswagens, dumptrucks en
pick-ups t.b.v. huisvuilinzameling

Nickerie

500.000

Nickerie

1.000.000

•
Totaal

1.500.000
32.000.000

0740 - Upgrading Grondmechanisch Lab

Voor het dienstjaar 2017 is een bedrag van SRD 50.000,- opgenomen, welke als volgt
wordt gespecificeerd:
No.
1

thusehrijvIng
Upgrading Grondtneehanisch Lab

District

Aunkoop van grondmechanisehe labupparaten

Panunaribo

Raming 2017
50.000

Totaal

50.000

0741 - Verbetering dienstverlening Waterloopkundige Afdeling

Voor het dienstjaar 2017 is een bedrag van SRD 150.000,- opgenomen.
No.

1
2

OmseltrkivIng
VerbeterIng dienstverlening Waterloopkundige
Aftieling
Aanschaf hydrometrische instrumenten
Aunschaf lab benodigdheden

Distrlet

Ratning 2017

Paramaribo
Paramaribo

70.000
80.000

'I'otaal

150.000

No. 107

-55-

2017

0742 - Verbetering dienstverlening Meteorologische Dienst
Voor hct dicnst aar 2017 is ecn bcdrag van SRD I 00.000,- geraanid.
No.

1

Itaming 2017

Omseltrijving
Verbetering dienstverlening Meteorologische
Dienst

DistrIct

Aanschaf apparatour

Paramaribo

100.000
100.000

Totnal

TITEL 111: Middelenbegroting
Bedra en x SRD 1.000
ONTVANGSTEN
53 Nict-belastingmiddelen
531 Opbrengst uit Stantscigendommen
Code

Realisatic

Raming

Raming

Raming

Raming

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving

53110

Opbrengst verkoop rocrende
uocderen

53106

Opbrengst brandstoffen
Paramaribo

531(17

Opbrengst
Nickeric

brandstoffen

50

10

11

11

12

10.000

3.790

11.330

11.896

12.491

800

256

I .031

I .385

1,454

13

46

49

51

54

102

148

155

163

171

Vergoedingen voor goederen en diensten
53415

Bestekkosten

53425

Divcrse NBM: Laboratorium
onderzock/
Watcrstand/
Metcoinformatie/Opbrengsten
Autowerkplaats

Incidentele opbrengsten van Overheidsbedrilven en — diensten
53506

1.080

1.150

I .208

1.268

1.331

12.045

5.400

13.784

14,774

15.513

Overigc ontvangen lening:

14,200

706,000

0

0

0

Totaal leningcn

29.200

706.000

0

0

0

Totaal Middelenbcgroting

4 I .245

711.400

1 .784
3

14.774

15.513

Opbrengst containerverhuur
Totaal

Nict

Belasting

middelen

Leningen
54110
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Toelichting per middel
Opbrengst verkoop van roerende overheidsgoederen en diensten:

T.l.v. dit artikel worden afgekeurde dienstvoertuigen en/ of zwaar materieel verkocht.
Door de jaren heen zijn er auto karkassen geplaatst op het terrein van de afdeling
Autowerkplaats.
De karkassen zorgen ook voor de aanwezigheid van ongedierte. Om de ruimte zo
effectief mogelijk te gebruiken is hesloten door de directie om deze te verkopen. De
verkoop geschiedt middels een openbare aanbesteding.
Diverse niet belasting ontvangsten:
Ontvangsten van de Meteorologische Dienst

De Meteorologische Dienst verstrekt informatie aan derden betreffende weersberichten
tegen betaling. Tarieven worden vastgesteld afhankelijk van verstrekte informatie.
Ontvangsten afdeling Ontwateringswerken

Betreft ontvangsten voor het verstrekken van overloopvergunningen aan derden door de
afdeling.
Ontvangsten afdeling Waterloopkundige Afdeling

Betreft ontvangsten voor het verstrekken van gegevens, zoals van de waterstand, de
stroomsnelheden van het water en de kwaliteit van het water. flet tarief bedraagt
SRD 6,-.
Ontvangsten afdeling Grondmechanisch Laboratorium

1-loudt verband met het uitvoeren van onderzoekingen naar de kwaliteit van materialen
van diverse overheids- en particuliere werken. De prijzen vari&en tussen SRD 7,50 en
SRD 998,Opbrengsten van autowerkplaats

Door de afdeling worden diverse overheidsvoertuigen gerepareerd en/ of voorzien van
een servicebeurt. T.1.v. dit artikel vindt er verrekening plaats middels het opmaken van
verrekeningsmandaten. Ook worden er dienstvoertuigen en zwaarmaterieel gewassen.
Ontvangsten V.O.V.

Op de Vuilstortplaats worden producten die vervallen en/ of aan bederf onderhevig zijn,
atkomstig van diverse bedrijven, gedumpt tegen betaling van een bedrag vastgesteld
door de afdeling V.O.V.
Bijdrage bestekken

l-let bedrag welke hier is geraatnd is verkregen van de afdelingen die de projecten
voorbereiden. De verkoopbedragen van bestekken varieert tussen SRD 25,- en
SRD 850,-.
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Opbrengsten containerhuur
Door de afdeling Vuilophaal- en Verwerkingsdienst wordt aan commercile en socialc
instellingen containers verhuurd. Bij missive d.d. 18 december 2014 no. 1261 zijn de
tarieven voor lediging en verhuur van containers aangepast. Verhuur van de 1.100L
containers aan de commerci&- en sociale instellingen, bedrijven cn winkels bedraagt
SRD 10 per maand. Flet tarief voor ledigen van container bedraagt SRD 10 per keer.

Opbrengst van verstrekkingen van brandstof en smeermiddelen aan diverse
diensten in Paramaribo
Diverse overheidsvoertuigen worden voorzien van brandstof en smeermiddelen te
Paramaribo. T.l.v. dit artikel vindt er verrekening plaats middels het opmaken van
verrekeningsmandaten, tegen marktconforme prijzen.

Opbrengst van verstrekkingen van brandstof en smeermiddelen aan diverse
diensten te Nickerie
Diverse overheidsvoertuigen worden voorzien van brandstof en smeermiddelen te
Nickerie. T.I.v. dit artikel vindt er vetTekening plaats middels het opmaken van
verrekeningsmandaten, tegen marktconform prijzen.

DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN
TITEL I: Operationele uitgaven
tieara ,en - tçt.) l utm
Code
610
611
612
616

Code
620
621
625

Lope nde ultgave n
Lonen cn Salarissen
Sociale Premics
Gebruik van gocdcren cn
dicnstcn
Socialc uitkcringen
Totaal Lopende ultgaven

Kapitaal ultgaven
Inventaris
Transportmiddclen
Kunstwerken
Totaal Kapitaal uitgaven

Totaal ()pe ratione le
uitgave ti

rcalisatic
2016
30.445
3.126

Raming
2017
41.500
3.680

Raming
2018
45.650
4.048

Raming
2019
50.215
4.453

Raming
2020
55.237
4,898

Raming
2021
60.760
5.388

3.662
37.233

4,000
5
49.185

4,400
6
54,104

4.840
6
59.514

5.324
7
65.465

5.856
7
72.012

Raming
2017

Raming
2018
1,1(X)
-

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

1.210

1.331

1.464

Realisatic
2016
0
0
0

1,000

0

1.000

1.100

1.210

1.331

1.464

37.233

50.185

55.204

60.724

66.796

73.476
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Toelichting op de Operationele Uitgaven

Lopende uitgaven
610. Lonen en Salarissen

Specificatic lonen en Salarissen
Lonen en Salarissen
Code
61001 Arnbtelijk
61002 Vakantiegelden
61004 Bonussen en gratificatie
61019 Overige Toelagen
61024 Overige Vergoedingen
Totaal

Bedra en*1000
Be drag
36.803
2.336
471
1.643
247
41.500

Lonen en Salarissen
Het geraamd bedrag voor de betaling van Lonen en Salarissen voor het dienstjaar 2017
bedraagt SRD 41.500.000,-. Dit bedrag is opgebouwd uit het ambtelijk salaris,
vakantiegelden, gratificaties, persoonlijke toelagen, vacatiegelden en vervoerstoelagen.
Per 1 augustus 2016 heeft het directoraat Openbaar Groen 1395 ambtenaren in dienst,
waarvan 1225 personen in vaste dienst en 180 contractanten.
Het personeelsbeleid is erop gericht om het personeel in de districten in hun eigen
woonomgeving zo productief mogelijk in te zetten om het maximale rendement te
behalen. Dit zal in 2017 worden gecontinueerd.
1n het jaar 2015 is er kader aangetrokken om de diverse afdelingen zelfstandig te doen
opereren in stad en districten (dit vanwege de grote athtanden). Door deze investering in
de menselijke hulpbron "personeel", werkt het Directoraat Openbaar Groen naar een
beter functioneren van de dienst binnen het overheidsapparaat.
Voor wat opleidingen betreft, zal het personeel in de gelegenheid gesteld worden zich te
bekwamen en te professionaliseren d.m.v. interne/exteme opleidingen die geboden
zullen worden tot verbetering van de dienstverlening aan de gemeenschap en de
organisatie.
ln onderstaande tabellen krijgt u een overzicht van de becijfering die betrekking hebben
op de verhoudingen en overige disciplines inzake het personeels gebeuren vo1gens
gegevens over de periode 2016 - 2017.

Tabel 1
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2017

Overzieht Personeelsbestand 2016

OMSCHRIJVING
Personcelsbestand per
augustus 2016
Gemiddc lde le e ft ijd
Gemiddelde loonsom op jaar
basis
Gemiddelde loonsom op maand
basis

C1JFERS
1395

MANNEN VROUWEN
878

517

45 jaar
29.249,46
2437,46

Tabel 11
Aantal we rkne me rs naar le e fti ds k las s e 2016/2017
2016/2017
Diensija ren
< = 25
26 — 30
31 — 35
36 — 40
41 — 45
46 — 50
51 - 55
56 - 60
> = 61
Totaal
45 jaar
gerniddeldc lec ft ijd

14
51
102
165
231
301
298
233
0
1395

Tabel 111
Werknemersbestand naar Kader van bet Dir. OG
OMSCHRIJVING
CIJ FERS
I

Lager kader
Middenkader
I-1 ogerkader
Top kader
Totaal

1326
50
12
7
1395

Indeling op basis van FISO:
Schaal < 6 Lager kader; Schaal 7-8 midden kader; Schaal 9-10 hoger kader;
Schaal? 11 Topkader.
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Tabe I IV
Auntal we rkne ine rs naur dIe us t are n 2 0 1 6/ 2017
Diensijaren
2016/ 2017
< ---- 5
6- 10
1 1 -- 15
16-20
2 1 — 25
26 — 30
3 1 -- 3 5
36 — 40
> .--- 41
Totua I

170
72
177
421
114
380
43
14
4
1395

Tabel V Redenen voor verzulm, de instroom en uitstroom van het Dir. OG
Ve riulut re de ne n
Onwettige ufw. dugen( Aug 2015 t/m juli
2016)
Ziektedugen (utig, 2015 tim juli 2016)
Opgenomen verlordagen (aug 2015 t/m juli
2016)
Totual
Instroom
Uitstroom

2015-2016
Abso1uut
Proce utue e I
7.806

12%

31.466

47%

27.214
66.486
0
53

41%
l00%

611: Sociale Premies

De sociale premies hebben betrekking op de werkgeverslasten voor pensioenfonds en
ziekenfonds. Het totaal begroot bedrag voor de werkgeverslasten pensioenfonds en
ziekenfonds bedragen in totaal SRD 3.680.000,Specificatie Sociale Premies
Bedra en x SRD 1000
Code

Sociale premies

61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds
61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds
Totaal

B e drag
1.508
2.172
3.680

612: Gebruik van goederen en diensten

Het geraamd bedrag voor het jaar 2017 bedraagt SRD 4.000.000,- .De raming van de
diverse specifieke posten is zoveel als mogelijk aangepast aan de huidige fínancidle
s ituatie.
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Deze zullen worden besteed aan het in stand houden van de fysieke
werkomstandigheden zoals werkmaterialen, onderhoud en exploitatie van voertuigen,
utiliteiten en energie en ook voor het doen van regulier onderhoud, waarvoor voertuigen
worden gehuurd. De middelen worden ook benut voor de continuïteit en verbetering van
de automatisering en de telefoonkosten. Deze uitgaven voor het gebruik van goederen
en diensten zijn gespecifiecerd als volgt:
Opleidingen, Externe Deskundigen, reis en verblijfkosten

Uit deze post worden onder andere de kosten voor opleidingen en de reis- en
verblijfkosten betaald. Het totaal bcdrag voor deze post is voor het jaar 2017
gelijk aan SRD 0,Kantoorkosten, automatisering en voorlichting

Bij deze post gaat het om goederen die nodig zijn om normale administratieve
werkzaamheden te verrichten zoals papier, schrijfwaren, nietmachines,
enveloppen, agenda's en overige kantoorbenodigdheden. Tevens vallen de
kosten voor advertenties en bekendmakingen hieronder. Voor het jaar 2017 is
cen totaalbedrag van SRD 312.200,- hiervoor uitgetrokken.
Gebouwen, Terreinen en Nutsvourzieningen

Onder deze post valt de huur- en onderhoud van gebouwen en terreinen en de
verrekening van de elektriciteit, en watcrkosten. De telefoonkosten worden ook
uit deze post vergoed. Voor het jaar 2017 is cr ecn bedrag van SRD 425.100,hiervoor uitgetrokken.
Algemene Kosten

De algemene kosten bestaan uit onder andere de schoonmaakkosten, de kosten
voor abonnementen, evenementen, onderscheidingen, huur van voertuigen cn
De onderhoudskosten van voertuigen die het directoraat in eigendom heeft,
zoals brandstof, smeermiddelen, banden, belasting, nummerplaten,
reparatickosten en andere onderdelen, worden onder deze post verantwoord.
De grootste post binnen de algemene kosten is de huur van vocrtuigen die
worden ingezet voor regulier onderhoud. Het totaal bedrag voor de algemene
kosten is voor het jaar 2017 gelijk aan SRD 3.262.700,-
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Specificatie Gebruik van goederen en diensten
Bedragen x 1.000

Code

61201
61203
61208
61209
61210
61211

61215
61216
61217
61219
61220
61221
61222
61223
61224
61225
61226
61228
61230

Gebruik van Goederen en diensten
Opleidingen, externe deskundigen,
reis en verblijtkosten
Kosten opleiding binnenland inc. seminars
en workshops excl. reis en verblijf kosten
Contractanten
Binnenlandse Reiskosten
Binnenlandse Verblijtkosten
Buitenlandse Reiskosten
Buitenlandse Verblijfkosten
s ubtota al
Kantoorkosten, automatisering en
voorlichting
Kantoormiddelen
Copieer
Drukwerk en grafisch materiaal
Onderhoud Meubilair en inventaris
Onderhoud kantoormidde len
Vergaderkosten
Verbruiksgoederen
Onderhoudskosten automatisering
Licentie en Programmakosten
Datalijnen
Advertentie en Bekendmakingen
Brochure en andere Periodieken
Overige kantoorkosten
s ubtota a 1

Bedrag

-

76
75

30
118
14

3 13
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Ge bouwe n, te rreine n en
nutsvoorzie ninge n

61233
61234
61235
61237
61238
61240
61241

Huur gcbouwen cn tcrreincn
Ondcrhoud gcbouwen cn tcrrcincn
Vcrbouwingcn
Ondcrhoud van opcnbarc tcrrcinen
Tcicfoon
Watcr
Elcctricitcit

subtotaal

20
25
171
51
158
425

Alge me ne kos te n

61245
61247
61248
61249
61251
61254
61255
61257
61259
61260
61261
61263
61283
61284

8
8
57
33
5
1

Aboncmcnten en vaklitcratuur
Schoonmaak
Gcrccdschappcn cn apparatuur
Klcding cn Bcwassing
Vocding
Ondcrzockskostcn
Rcchtcrlijkdc Vonnisscn
Dicnst spccifickc exploitatickostcn
N ationa le cn Internationalc manifcstatics
wo cultuur en sport
Ondcrschcidingcn
lnhuur Extcrne Juridischc Bijstand
Ovcrige Algcmcn Kostcn
Huur vocrtuigen
Ondcrhoud cn cxploitatic dicnstvocrtuigcn
Subtotaal

125
125
25
420
2.050
405
3.262

Totaal ge bruik go e de re n en die ns te n

4.000

616: Sociale uitkeringen
Onder de sociale uitkeringen vallen de lig- ,verpleegkosten en de overige medische
kosten.
Onder de overige mcdische kosten vallen de kosten voor tandheelkundige behandeling
en ooghcelkunde.
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Specificatie Sociale uitkeringen
Bedra en x 1.000

Sociale uitkeringen

Code

61611 Lig en verpleegkosten
61614 Overige medische kosten
Totaal

Bedrag
23
2,5
5

Kapitaal uituaven
620: 1nventaris
Voor de kapitaaluitgaven voor het dienstjaar 20 l 7 is er een bedrag van SRD 1.000.000,uitgetrokken, De kapitaaluitgaven worden beperkt tot de aansehaf van voertuigen. De
indeling ziet ei als volgt tht:
Speciticatie lnventaris

Code
62001
62003
62004
62005
62006
62009
62010
62021

Inventaris/ voertuigen
Kantoor Inventaris
Communicatie
Computers
Printers
Netwerken
Technisch Gereedschap
Overige Inventaris
Vocrtuigen
Totaal

Bedragen x 1.000
Bedrag
0
0
0
0
0
0
0
1000
1000
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2017
T1TEL 11: Programma's

Bedrag x SRD 1.000

Tabel 1:
Realisatie

Raming 2018

RamIng 2017

2016

Raming 2019

Raming

Raming

2020

2021

OP-Beleldsgebled: Rulmtelijke OrdenIng en I■1111en-Infrnstructuur
OP Beleldsprogramma: Infrastructurele werken Openhanr Groen
Dnel: Verdnuriamen van de bestaande secundnire - en tertlalre ontwnterIngs- en wegInfrastructuur vla regullere
onderhnudsactIvItelten en verbetering van het werkmillett vonr het personee1 en beznekend plibIlek,
Ophalen van diehtbegroeide lo/ingen

llet reltabiliteren van secundarre- en
tertiaire wegen

794

350

385

424

466

512

95

11

420

441

463

486

100

0

525

551

579

608

"
litfrastrueturele werken Openhaar
Crroen

OP-Beleldsgebled: Onderwijs, Wetensehap en Cultutir
OP Beleldsprogramma: InstItutInnele versterkIng DIreetorant OG
Doel: Optimnlisering van de clIenstverlenIng VIIII het dIreetornat m1ddels liet opwaarderen van de bestaande afilelIngen te
inneten opwanrderen vnor betere interne als externe servIce-verlenln P.
Instilutionele versterking Direetornat
Openhaar Crroen

,

50

0

105

110

116

122
,

OP-Beleidsgebied: Rulmtelljke OrdenIng en MIllett
OP Beleldsprogrammn: Afvalbeheer en verwerkIng
1)nel: Verbetering en verduurzamIng van de woon — en leefnillleu ln Pnrantarlho inkidels het nprulmen en venverken vnn grof en zwerfvull.
Oprnimen van illegale
vuilstortplantsen en oplia len van groot

2,500

1,000

1,100

1,210

1.331

1,464

vuil

OP-Beleldsgebled: Rulmtelljke Ordening en MIllett
OP Beleidsprogramma: Milleu (stads)verfrnaling
Dnel: N'erbeterIng van !)et urbaan tullieu, optimallserIng en mIlleuennserverIng mIddels het ultvoeren van "mIllett - awareness"
programtna's en de annleg en onderhond van narken, plantsnenen en groenvnorzIenInua.
1-1e1 manien van parken en pleinen,
alsrnede bermen en talud van de

1,870

1,000

1,100

1,210

1,331

1,404

55

35

1,313

1,378

1.447

1.519

500

0

seeundaire- en ternaire trenzen
Stadsverfrarningsprojecten en
groenvoorziening
Boornzorg
Nationale Schoonmaakacties en
overige milieuprojeeten

Totanl Programma's

11
5,964_

2,385

525

551

579

608

2,100

2,205

2,315

2,431

2,624 '

2,886

3,174

3,492

2017
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OP- Hoofdbeleldsgebled RuImtelIjke Ordening en Milieu
tiernthema Infrastructuur
Te verwachten
Te verwachten
Doel
Gerealiseerd
beleldsresultaten beleidsresultaten per
programma
beleid 2015
pereind 2016
elnd 2017

Infrastructurele werken
Dichtbegrocide

Verduurzamen
van seeundaire
--- en tertiaire
Het ophalen van dicht
lozingen en
begroelde of—
trenzen via
geslibte lo7.Ingen
reguliere
onderhouds
activiteiten

Opheffen van
direete nood
VOOT
Het reltabIllteren van buurtbewoners
secundaire en tertIaire middels de
we ge ti
rehabilitatie van
seeundaire- en
tertiaire wegen
en openbare
terreinen.

Infrastructurele
werken

Verbeterde, afvoer
Verbeterde afvoer
in butthen waar
van secundaire en
trenzen zijn
tertiaire lozingen.
opgehaald

Verbetering van de
aangepakte wegen
en opheffen van
direete nood in
diverse distrieten

I Ict ter hand
nemen van
aehterstallig
onderhoud van
de gebottwen. Renovatie
Verder
kantoorgebouwen
verbetering van distrieten.
het werkmiliett
voor llet
personeelen
bezoekend
publiek.

InstItutionele VersterkIng

Openbare terreinen
zijn bezand z.a
sportterreinen,
buurttehuizen,
seholeneomplexen.

Albouw
kantoorgebouw
voor de
veiddiensten.

seeundaire en tertiaire
lozingen en trenzen in
de distrieten
Paramaribo en
Wanica zijn onderhoud
. Oraierhoud van
ontwateringssleuven in
Paramaribo en
Wanica.
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OP- Beleldsgebled: Ruimtelljke OrdenIng en MIlleu
Kernthema: Infrastructuur
Afvalbeheer en verwerking
Geen of weinig
Verbetering en
verduurzaming
Het opruinten van van ("")11
lechnilieu in
illegale vull
sturtplaatsen en
Paramaribo
ophalen van groot micIdels liet
vuil
opruimen en
verwerken van
vuil

vuilstortplaatsen

Autowrakken, winkel

in Groot

warenhuisvuil en zwerf - ,

Paramaribo.
en VoortzettIng en
ultbreidingvan de
"Krin Kondre
Actie" naar de
verschillende
ressorten van

Illegalen
50"st()111'1""0e0 ziji)
regelmatig
opgeniimd, grof vuil
en zwerfvuil zijn op
regelmatig basis
°Pgchaald.

Paramaribo en

groot

en

en/ of grofvuil is

• • opge I laa cI I. i'IILga
i•egl.•I mAttg
• 1.
Is
vuilstortplaatsen , grofvtal en
groenarval (Krin Kondre) zijn
opgehaalcl en opg,eruimd.van
liet verriehten van
oprtamingswerkzaamheden
t.b.v. partieulieren.

Wanica

.

OP- Beleidsgebled: Rulmtell ke OrdenIng en MIlleu
Kernthema: Infrastructuur
MIlleu (stads)verfraaling
Straat - , zij , middenbermen
Het maaien van
parken en pleinen
alsmede bermen
en talud van de
secundalre en
tertialre trenzen

en taluds zijn regelmatig
(ioed onderhoutlen

gemaaid evenals de parken,

van bermen en

pleinen Cl) plantsoenen:

taluds.

liestaande parken en pleinen
in Paramaribo zijn
onderhouden
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OP- Beleldsgebied: Ruimtellike Ordening en Milleu
Kernthema: Infrastructuur
Milleu (stads)verfraaling

Verduurzamen van de
bermen en taluds van
Gereeonditio-neerde Goett onderhouden
als mcde be rme n en seeundaire .-. en
bermen en taluds, van bermen en
tulud van de
tertiaire wegen en/of
parken en pleinen. tttluds.
seeundaire en
trenzen middels
te r(iaire tre nze n
maa iwerkzaamhecten
Het ntaale n van
parken en pleinen

Stadsverfruulings
projecten en
groc nvoorzie ning

Boomzorg

Verbetering en
vercluumming van het
ttrbattn miliett en
optimalisering van
mitieu eonservering
door middel van
stadsverfroating en
groenvoorziening

optim„E„ri„g milieu
eonservering van het
aanwezige groen langs
de openbare wegen en
teminen

Verbeterd en
verfraaid leefmilieu
voor het volk van
Suriname.

Verfraaide en van
groen voorziene
bermen, parken en
pleinen in
Paramaribo en de
overige distrieten.

Aunvang genutakt
met het
herbeplantingsplan

Onderhoud van de
bomen in de
en ni) regelm"ge
busis onderhoud van binnenstad van
Paramaribo
de bomen in het
Distriet Saramacea (Paleistainen en
omgeving)

Verhoging van het Verbeterde woon -milieubewustwordings en leefmilieu in de
proces middels de diverse distrieten en
Nutionule
schoommakoctie en uitvoering
van de verhoging van de
Nationale
miliettbewustwordin
'overige
Sehoonmaukaetie en g
milieuprojeeten
diverse "awareness"
programma's.

De bewusovording
bij jongeren tav
cen schoonmitieu
is verhoogd.

Straat - , zij —,
middenbennen en
taluds zijn regelmatig
gemaaid evenals de
parken, pleinen en
plantsoenen;
Bestaande parken en
pleinen in Paramaribo
zijn onderhouden
Onderhoud en
verfraaiing van de
straat - , zij - en
middenbermen van
stad en distrieten
;Plantmateriaut
(bomen, planten,
b)oemen) t.b.v parken
en pleinen is
aangemaakt;

Bomen in de
binnensuld zijn
onderhouden
Awareness m.b.t
groen voorziening

2017
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Toelichtine prozramma's:
0144 Ophalen van dichtbegroeide lozingen

Het inhuren van machines voor het verrichten van opschoningswerkzaamheden wordt
mede uit dit belcidsprogramma gefinancierd. Tevens worden op basis van
aanbestedingen aannemers aangetrokken voor het op handkracht en regelmatige basis
onderhouden van sccundaire en tertiairc lozingen en trenzen in Paramaribo en Wanica.
111 het dienstjaar 2014 heeft uitbreiding van de werkzaamheden plaatsgevonden naar
verschillende ressorten. In het jaar 2017 worden de onderhoudswerkzaamheden
gecontinueerd. Er zal geen verdere uitbreiding plaatsvinden.
3202 Het opruhnen van illegale vullstortplaatsen en ophalen van groot vuil

Het gethitieerd beleid in het dienstjaar in 2013 zal worden voortgezet m.b.t. het
opruimen van de illegale vuilstortplaatsen als mede het schoonmaken van de binnenstad
met name het opruimen van zwerfvuil in de latc middag. Het inhuren van trucks en
backhoe loaders voor diverse opruimingswerkzaamheden worden uit dit
beleidsprogramma gefinancierd. Gebleken is dat de behoefte voor de inhuur van
mcerdere machines voor het uitvoeren van de werkzaamheden gestegen is. In 2017 zal
het opruimen van vuil structureel worden aangepakt en zal er volgens cen vaste
planning gewerkt worden, waarbij ecn aantal Trucks met Grijpers zullen worden
ingehuurd voor het op regelmatige basis opruimen van grofvuil en groenafval in de
ressorten van Paramaribo en Wanica.
3301 Het ntaaien van parken en plehten, alsmede bermen ot taluds van de
secundaire- en tertiaire trenzen

Het maaien van de bestaande parken en pleinen evenals de bermen langs de wegen
volgcns cen vaste planning en middels het inhuren van tractoren met maaibalken en
taludmaaiers wordt ook uit dit beleidsprogramma gefinancierd alsmede
maaiwerkzaamheden die op regehnatige basis door aannemers wordt uitgevoerd. Op
basis hiervan is de behoefte voor het inhuren van meer tractoren met tnaaibalk en
taludmaaiers vergroot en zullen de werkzaatnheden worden verruimd in de districten
Saramacca. Wanica en Commewijne. Voor de verschillende districten zullcn Tractoren
met Taludmaaiers worden ingehuurd voor het optimaal maaien van de bermen en taluds
langs de lozingen en trenzen.
3302 Stadsvetfraalingsprojecten en Groenvoorziening

De focus voor het dienstjaar 2017 zal gericht zijn op het rehabiliteren en herinrichten
van diverse parken en pleinen middels groenvoorzieningen. Het plantmateriaal zal op
het dircctoraat worden aangemaakt. Tevens zullen de bestaande parken en pleinen
worden opgeknapt. 1-let plaatsen van speeltoestellen zal in het jaar 2018 voortgang
hebben. De verzoeken voor het plaatsen van speeltoestellen zijn thans aangehouden.

2017
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T1TEL 111: Middelenbegroting
Bedragen x SRD 1.000,Code

Ontvangsten

Realisatie

Realisatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Niet Belasting
middelen

80.50.99

Diverse niet
belasting
ontvangsten

98

90

90

262

288

317

348

Totaal niet
belasting
middelen

98

90

90

262

288

317

348

98

90

90

262

288

317

348

Toelichting

Aldeling Dienst der Beplantingen:013
Verkoop v an Mahony hout
Trimmen/snoeienloinhakken/afVoer bomel
Verhuttr van verkoop v an p1antjes eiír

2
15

Aftieling Dienstverlening:017
Onderhoud (rnaaien) van teueinen

15
30

ophalen van wor vuil
Verhuur van voetbalveld / kantine

7

Opruitnen van eadavers
Verhuttr van vuil containers

Afdeling Milieu Patitie:016
Wegslepen en/of verkopen van
autowrakken

5

Afdeling OnlIvateringswerken:010
Verkoop Vall bestekken

4

TOTAAL

90
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Ten behoeve van de begroting 2017 is uitgegaan van continuering van het beleid 2016
en waar nodig intensivering van de dienstverlening.
De afdeling Dienst der Beplantingen zal in het jaar 2017 zich rneer toeleggen op het
vermeerderen en aanmaken van plant en plantmaterialen. Deze zullen gebruikt worden
voor verkoop en verhuur aan particulieren en overheidsinstanties.
Het laten decoreren van overheidskantoren en particuliere instanties middels potplanten
wordt momenteel pro-deo verricht, maar in het jaar 2017 zal er overgegaan wordcn tot
het verhuren van deze potplanten.
In het dienstjaar 2012 is ecn "Brush Chipper —machine" aangekocht, die gebruikt wordt
voor het versnipperen van takken, bladeren etc. tot "mulch" (organisch materiaal) t.b.v.
planten op de bennen en potplanten. Dit materiaal wordt ook ter verkoop worden
aangeboden aan het publiek.
De prijzen van de bestekken zijn vastgesteld op het hoofdkantoor van het Ministerie van
Openbare Werken. De tarieven voor werkzaamheden zoals het trimmen van bomen,
opruimen van vuil, verkoop van plantjes, verhuur voetbalveld, het verrichten van
maaiwerkzaamheden enz. worden door de directie op het Directoraat Openbaar Groen
vastgesteld.
Deze tarieven liggen over het algemeen lager dan de marktconforme prijzen. Dit
vanwege het feit dat deze werkzaamheden worden uitgevocrd voor sociaal-zwakkeren
en sociale instellingen. Anderen betalen het normaal tarief of zo niet worden ze
verwezen naar particulicre ondernemers. Zodoende komen dc particuliere
schoonmaakbedrijven ook aan hun trekken.
DIRECTORAAT TRANSPORT EN COMM UNICATIE
TITEL 1: Operationcle uitgaven
Lonende uitgaven

Bedra en x SRD. 1000
Code

610
611
612

616
620
621
624
625

Lopende
/kapitaal
ultgave
Lonen en
salaris
Socialc
Prernics
Gcbruik van
gocdcren cn
dicnstcn
Sociale
uitkcringcn
Inventaris
Transport
middclen
Gebottwen en
constructics
Kunstworken
Totaal

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

33.997
2.653

41.134

37.970

42.526

48.480

55.752

2.620

2.918

3.268

3.726

4.285

5.000

8.592

9.623

10.970

12.616

25
0

28

31

35

40

1.100

1.232

1.404

1.615

0

0

0

o

o

o

o

307
40,556

0
48.779

617
550
51.775

691
616
57.988

788
702
66.106

906
808
76.022

27.329
2.286

3.077
22
500
0

2017
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Toclichting Operationele uitgaven

Totaal personeelsbestand naar mannen en vrouwen opgesplitst
Aantal
Afdeling

Aantal mannen

vrouwen

Dept. Leid.

-y)

53

75

Alg. zaken

16

43

59

Begr. en Fin.

2

11

13

P.Z.

4

15

19

Agenda

3

10

13

Interne controle

.)

1

3

L.V.T

140

74

214

Alg. Dienst Luchtvaart

40

59

99

LuchtverkeersbeveiligIng

69

39

101

Brandweer Zorg en Hoop

49

0

49

0.V.

153

256

409

486

561

1047

Totaal

610. Lonen en salarissen
Specificatie Lonen en salarissen
Bedra en X SRD. 1.000
code
61001
61002

61003
61004
61006
61019
61024

Bedrag

Lonen en salarlssen
Ambtelijk

Vakantie7elden
Overwerk
Bonussen en gratitleatie
Vacatiegelden
Overige toelagen
Overige vergoedingen

35.263

1.590
300
1.063
53
2.785
80

•

41.134

Totaal
Het totaal bedrag voor lonen en salarissen is SRD. 41.134.000,=

611. Sociale Premies
Specificatie sociale premies
Bedra en X SRD. 1.000
code
61101

61102

Sociale premles
Werkgeverslasten Pensioenfonds
Werkgeverslasten Ziekenfonds

Bedrag

1.835
785
Totaal

Het totaal bedrag voor sociale premies bedraagt SRD. 2.620.000,=

2.620

No. 107
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612. Gebruik van goederen en diensten

Specificatie goederen en diensten
codc

bcdra cn X SRD, I .000
Bedrag

Goederen en diensten

61201

Kosten opleidingen binnenland incl. Seminars en
workshops excl. Rcis en verblijf Iwsten
61208
Binnenlandse reiskosten
61209
Binnenlandse vcrblijfkosten
61210
Buitenlandse reiskosten
61211 .
Buitenlandse verblijfkosten
61226
Advertentie en bekendmaking
61227
Radio en tv programma's
Brochure en andere periodieken
61228
61252
Contributie
61255
Rechterlijke vonnissen
Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen
61284
61257
Dienst specifieke exploitatie kosten
Bewaking
61250
Huur gebouwen cn terreinen
61233
6 l 260
Onderscheidingen
61238
Telefoon
1-luur van vocrtuigen
61283
Overige algemenekosten
61263
Totaal
1-let totaal bedrag voor goederen en diensten bedraagt SRD. 5.000.000,=
616. Sociale uitkeringen

Specificatie socialc uitkeringen
Bedragen X SRD. 1.000
code
6161 I
61612
61614

Bedrag

Sociale uitkeringen
Lig en verpleegkosten
Poliklinische kosten
Overige medische kosten
Totaal

6
8
11
25

1-let totaal bedrag voor socialc uitkeringen bedraagt SRD. 25.000,=

50
619
50
100
100
120
300
52
700
330
250
250
440
180
100
500
796
63
5.000

2017
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Bedragen x SRD. 1.000

T1TEL 11: Programma's
Code

Realisutie 2015

Reulisatie
2016

Ruming
2017

Raming
2018

183

0

385

431

491

565

906
1.089

0
0

997
1.382

1.116
1.547

1.272
1.763

1.463
2,028

44.000
7.875
1.000

46.620
12.600
5.280

40.620
5.000
0

51.282
13.860
0

57.436
15.523
0

65.477
17.696
0

75.298
20.351
0

2.500
63

5.500

0

3.049

3.415

3.893

4.477

2.500

0

0

0

0

0

2.500

0

0

0

0

0

72.750

20.000
65.620

51.856
120.047

58.079
134.453

66.210
153.276

76.141
176.267

200

0

300

336

383

440

200

o

300

336

383

440

0
0

250
500
5.200
5.950

0
0
2.600
2.600

275
9.213
5.200
14.688

308
10.318
5.200
15.826

351
11,763
5,200
17.314

404
13.527
5.200
19.131

55.688

82.989

68. 220

136.417

152.162

172.736

197.866

Ontwikkeling Plun 2017 - 2021
Beleidsgebled: Communleutie
Progrummu: Institutionele versterking
eode
Projeet
0223
1CT Projeet
0
0224
lnstitutionele versterking
0
Luehtvaart
0
Subtotual

nuning
2019

Ruming
2020

Raming
2021

Ontwikkeling Plan 2017 - 2021
Beleidsltebled: Trunsport
Prograntmu: Subsidle en Bljdrugen
Code
0958
0959
0960
0961
,
0962
0963
0977

3401

3402
3403
0409

proleet
Subsidie N.V.B.
Subsidie S.M.S.
Subsidie STS
Gesubsidieerde vliegdiensten binnenlund
Surimune Flospitality and
Tourism Truining Centre
Promotiekosten en Toerisme
planning
Subsidie Bus- en Bootvergunningbouders
Subtutual

55.438

Ontwikkeling Plun 2017 - 2021
lieleidsgebied: Trunsport
Prugrununa:mllieu (studs)verfruuing
250
Ordening Trunsportseetor
250
Subtutaul
Progrununu: Transport
Verbetering nationale
regionule veerdiensten
Verbetering vliegveiligheid
Aunkoop 1LS
Subtotaul
Totual progrurnma's

Toelichting:

De hierboven opgenomen bedragen hebben betrekking op de ontwikkelingsdoelen van
Suriname en de daarbij behorende beleidsgebieden.: Transport en Communicatie. ln de
tabel op de volgende bladzijde wordt uitgelegd wat het Ministerie van OPENBARE
WERKEN concreet van plan is te doen om deze doelen te realiseren.
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Tabel 2
Programmn

Doel/Programma:

Verwachte belelds resultnten
per eind 2016

Verwachte belelds resultaten
per elnd 2017

-Anntal nnues opgevoerd nanr
1 4(reertien)

-Opvoeren van het anntal rutes
nnar 33

-Groot onderhoud totale vloot
Onclerzock gcdann nnnr
veerdiensten stuwmeer gebietl. MI3
Kodokoe kluanunken voor deze
dicnst
Commewijne dienst verruinui met
toeristische aurncties

-Groot onticrhouti totale vloot.
M13 Ansoe in de vann voor
afraarten op de Surinnme rivier
en kleine kustvand. Deze boot is
zecwaardig. Onderzoek nanr
eventuele vcerdienst bij goetle
venvachting (Snnmineca kannal)
Weer in opcnitic brengen van de
dienst Pammaribo-Meerzorg.
-Participntic in operatie
vecrdienst Albinn St. Laurant.

Programma: Transport
SubsIdle S.M.S

-Ontsiniting hinnenland
-Rehabilitatie vloot
Verhetcring en
uithreiding diensten ann
de gemccnschap

-Rchabilitatic
veerdiensten
-13usinessplan veerdiensten
geschreven
Subsidle N.V.B

-ontsluiting van het
binnenland

llet beleid betreffencle de
ontsluiting van het binnenland over
de weg alsook te water is
voongezet.

Programma: Communicatie
1.C.T project

project digitn1
schoolplein.

Vin DE.I: Surinnme is het ministerie
bezig met het traincn vitn de
mediatheeckmetlewerkers. Dit is het
I e dcel van het project digital
schoolplein. I iet Ministerie wil een
andere demensic hiernan toevoegen
door niet alleen de leerkrachten.
innar ook cle ouders en de Icerlingen
te trainen en kennis bij tc brengen
over medinopvoecling.

I Ict invocren van regionale
routes. Dat wil zeggen routes
binnen een bcpnalde regio of een
bepaald district.

2017
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0958. Subsidie NVB
Begroting N.V.B. N.V. 2017
Omschrij ving
Uitgaven
Declaratie bus -en boothouders (regulier)
Achterstan bus- en boothouders
Brandstoteompensatie
Exploitatie kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Kosten Transportmiddelen
Opbrengsten uit kaartenverkoop
Opbrengst bus -en bootverhuur
Totaal

_
Opbrengsten

• 35.300.000
6.300.000
2.520.000
7.000.000
1.000.000

•

350.000
650.000

53.120.000

6.500.000
6.500.000

Subsidie aanvraag NVB N.V. (verschil tussen opbrensten & uitgaven)
Subsidie aanvraag NVB N.V. (regulier)

40.620.000

Bus/boottrajecten:

Om de samenleving tegemoet te komen is gemeend om onze busdiensten/ trajecten
landelijk te continueren.. Aanpak interlokale verbindingen in stad en districten;
Openbaar Vervoer tussen de verschillende plaatsen (plantages) en van/naar de
hooi'dplaats. Het doel van het bedrijf is dus optimalisering van onze diensten tegen
betaalbare prijzen in het gehele land. Er zijn 160 trajecten.
Project nachtbussen:

Gezien het feit dat de Particuliere Lijnbussen hun diensten verlenen tussen 05.00 —
22.00 uur. tracht het NVB haar diensten tussen 22.00 — 04.00 uur aan te bieden en uit te
breiden. In 2013 is begonnen met een 6-tal trajecten en het project wordt gecontinueerd.
Zorgvervoer:

Door de goede, betrouwbare en betaalbare service wordt de vraag naar zorgvervoer
steeds groter. In 2005 is gestart met 4 rolstoelbussen in eigenbeheer. Momenteel zijn er
12 bussen operationeel. Het materieel is aan vervanging toe.
Verder het opstarten van zorgvervoer in de verschillende districten, alsmede het
aanbieden van zorgvervoer op maat

2017
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0959. Subsidie SMS
Reguliere diensten
De NV SMS onderhoudt momenteel verschillende diensten op de binnenvaart van
Suriname. Naast de zorg voor bctaalbaar transport vanwege de overheid, zullen ook
marktconforme tarieven moeten worden gehanteerd op andere nog uit te voeren diensten
om zodoende selfsupporting te kunnen opereren. Het transport van zwaar materieel over
water moet aangepakt worden en voor dit doel bestudeerd het bedrijf plannen om cen
Roll on - Roll off veerboot aan te schaffen met voldoende capaciteit om dcze dienst op
adequate wijze uit te voeren.
Te Sockibakka (grenzend aan de kleinc Saramaccastraat en de linkeroever van de
Surinamerivier) zal er ook een Ro - Ro terminal worden gebouwd, waardoor trucks
met zware lading op en af kunnen rijden op de veerboot. De middelen hiervoor zouden
door tussenkomst van het Ministerie van TCT uit donorgelden kunnen worden gehaald.
Ook zou het bedrijf met een verleende Staatsgarantie cen lening kunnen afsluiten bij
lokale banken. Te Soekibakka is inmiddels cen werkloods opgezet als werkplaats voor
de Technical en Maintenance Department van dc NV SMS.
De plannen om de veerverbinding Paramaribo - Meerzorg wederom operationeel te
maken liggen klaar, samen met dic van Albina- St. Laurant. Het vraagstuk van de
financiering wordt thans bestudeerd.

Cruise Terminal SMS Pier.
Het bouwen van een Cruise Terminal blijft de aandacht krijgen van de NV SMS.
Momenteel wordt er met eventuele partners onderhandeld om de middelen tc genereren.
De ontwikkelingen op toerismegebied en de stijgende vraag van buitenlandse cruisc
schepen naar de geschikte aanmeerfaciliteiten geven hiertoe aanleiding. Het uitdiepen
van de vaargeul is hierbij dan een vereiste.

Rehabilitatie Vloot
De afgelopen jaren heeft het bedrijf met de middelen dic zij ter beschikking had steeds
de in bedrijf zijnde vloot kleine onderhoudsbeurten laten ondergaan. Vanwege de
mankementen die steeds optreden tijdens de uitvoering van de diensten, willen wij alle
boten cen groot onderhoudsbeurt laten ondergaan om zodoende de vloot
bedrijfszekerder te maken. Mornenteel zijn de volgende boten in bedrijf: De "MB
Nickerie" en de "Maratakka 11. De "Matapica", de "Ansoe" en de ponton die de dienst
Carolina — Pierre kondre onderhield zijn niet in de vaart omdat het bedrijfsklaar maken
van dezc boten veel meer kost dan de gelden die het bedrijf tot nu toe ter beschikking
hceft gehad van de subsidie middelen.

Ontsluiting Binnenland
Momenteel worden er in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini
bootdiensten onderhouden van en naar de verschillende dorpen.
flet totaal bedrag dat nodig is, is SRD 2.150.165,=

2017
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Voor de reguliere diensten van de N.V. S.M.S is een bedrag van
SRD. 2.849.835,=gernoeid.
1-let totale bedrag ter dekking van het exploitatietekort voor zowel de reguliere dienst als
ontsluiting binnenland voor het dienstjaar 2017, is geraamd op SRD. 5.000.000,=
0977. Subsidie bus- en bootver2unninghouders
ln verband met de verhoging van de brandstofprijs is door de regering een brandstof
compensatie toegekend nan Particuliere lijnbushouders en de bootvergunninghouders.
1n total is een begrotingsbedrag van SRD 20.000.000,= opgenomen.
0409. Aankoop ILS
I-let huidige lnstrument Landing System is al 15 jaren oud en valt soms voor langere
perioden uit, hetgeen zeer gevaarlijk is voor de veiligheid van ons luehtruim. Door de
Radio Technisehe Dienst is geadviseerd dit systeem zo snel als mogelijk te vervangen
ter garanderen van de veiligheid van het reizend publiek. De initiele kosten voor de
aansehaf en installering zijn geraamd op SRD. 2.600.000,=.

Titel 111: Middelenbegroting
Bedragen x SRD 1.000

code

Outvangsten

53016

Opbrengst
Parustutulen

2017

Realisatie
2016

Realisutie
2015

2018

2019

2020

2021

Nlet Belastingoilddelen

'

C'oocessies voor:

Vliegveld Zorg en
lloop

0

0

11

0

0

120

645

645

645

645

465

14

73

73

73

73

73

323

323

323

323

323

46

94

94

94

94

94

9

19

19

19

19

19

•

Landinzwelden
13innenliind

Vliegveld Zorg, Cl)
lloop

Vliegveld Nickerie
Overige vliegvelden

I

80

Intcovialionual

Vliegveld Zorg en
lloop
Vliegveld N,,v.
Nickerie

,
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.lir Navigation
Charees

Intemationaal verkeer

19.908

28.966

28.966

28.96(

28.966

'8.966

214

236

236

236

236

236

3

6

6

6

6

6

7.687

20.405

30.362

30.362

30.362

30.362

30.362

167

198

200

200

200

200

200

Realisatie
2015

Realisatie
2016

13innenlands verkeer

_2_,L_
01,c .ic,
AlP (Aeronautica)
lnfonnation)
Verkoop Al P

Sub totaal niet —
belasting middel
53204

Onbrenest
autobusvergunningeg
Trajectgeld
Autobusvergunning

Ontvangsten

53211

53014

2019

2020

2021

13ootvergunning

7

8

8

8

8

8

8

Sub totnal niet —
belasting middel

7

8

8

8

8

8

8

DIvIdend:
1.1avenbeheer N.V.

_

Maritieme Amoriteit
Suriname (MAS)
Telesur

0

Totaal niet- belasting
middelen

22

2018

D1verse
veruunnInuen

Luehthavenbelleer
N.V.
I3urger Luelnvaart
Autoriteit Suriname
(CASAS)
Surinaamse Luebtvaart
Mij (S.L.M.)
Sub totanl niet —
belasting middel

2219

2017

_

_

-

-

-

-

-

7.049

0

0

0

0

0

-

-

_

_

-

-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

27.660

-

-

-

-

-

30.570

30.570

30,570

30.570

4.200

3.200

2.200

()

-

-

30.570
7.861
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Toelichting per middel
53016. Luchtvaartdienst
A. Concessies
De oliemaatschappijen betalen concessierechten voor de door hen verkochte

vliegtuigbenzine aan de luchtvaartmaatschappijen. Het concessierecht wordt als volgt
berekencl:
• Per vast of verplaatsbaar pompstation US$ 3.000, per jaar of deel daarvan.
• Per Amerikaanse gallon (US Gallon) brandstof geladen aan boord van een
luchtvaartuig US$ 0.02.
B. Landingseelden
Luchtvaartuigen die gebruikmaken van een luchtvaartterrein voor het landen en/of stijgen
dienen een vergoeding te betalen voor:
• Internationale vluchten:
- 5000 kg : US$ 25, : US$ 5,- voor elke 1000 kg of gedeelte daarvan.
5001 kg - boven
• Binnenlandse vluchten: J.A. Pengel Luchthaven US$ 25, Overige vliegvelden:

a. Les- en instructievluchten per kg. of gedeelte daarvan SRD 1, b. Overige vluchten per kg of gedeelte daarvan SRD 3, -.
C. Air Navigation Charges

Het begeleiden van vliegtuigen die gebruikmaken van het luchtruim van Suriname.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nationale en internationale vluchten.
Voor alle vliegtuigen die het Surinaams grondgebied overvliegen.
l.
: US$ 25,- per vlucht
a. Vliegtuigen 0 - 10.000 kg
: US$ 125,- per vlucht
b. Vliegtuigen 10.001 - 50.000 kg
c. Vliegtuigen 50.001 - daarboven
USS 250,- per vlucht
11.
Voor alle vliegtuigen die landen en vertrekken van een luchthaven of vliegveld.
D. Overige
Betreft:
• Jaarlijkse abonnementen van Aeronautical Information Publication.
• Verkopen van aeronautical kaarten van Suriname.
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Het begrote bedrag voor Opbrenst parastatalen voor het dienstjaar 2017 is
SRD. 30.362.000,=
53204. Auto bus vereunningsrechten

Voor het verlenen van een autobusvergunning dient er leges betaald tc worden. Voor
de te onderhouden trajecten door de bushouder dient er trajectgeld autobusvergunning
betaald te wordcn.
In totaal is hiervoor een begrotingsbcdrag van SRD 200.000,= opgenomen.

•

53211. Diverse vergunningen

Voor het onderhouden van boottrajecten wordt jaarlijks een vergunningsrecht betaald.
jaar.
Dit bedraagt SRD 50,= per.
Het begrote bedrag voor Diverse vergunning voor het dienstjaar 2017 is SRD. 8.000,=

o

2219. Overige binnenlandse lenineen

De raming voor deze lening is SRD 5.200.000,= Dit zal worden gebruikt ter dekking van de
kosten in verband met de aanschaf van cen nieuw Intrument Landing System (ILS).
T1TEL IV: PARASTATALEN
N.V. Havenbeheer Suriname

Doelstelling:
a. Het exploiteren en beheren van terreinen, aanlegsteigers, gebouwen en andere
haveninrichtingen en faciliteiten binnen de havengebieden aan openbaar vaarwater
in Suriname, die door haar in eigendom, erfpacht, huur of concessies worden
verkregen, dan wel in beheer zijn genomen met uitzondering van het voor een
gunstige ontwikkeling van de scheepvaart in de vereiste conditie houden van het
vaarwatcr binnen de havengebieden.
b. l-let ten behoeve van het havenbeheer en de havenexploitatie aankopen, in erfpacht
of huur verkrijgen en beheren van terreinen, gebouwen en opslagplaatsen, gelegen
buiten de havengebieden.
Zij zal trachten dit doel te bereiken met alle wettige en geoorloofde middelen.
Maritieme Autoriteit Suriname (MAS)

Doelstelling:
a. een vcilige en effIciftte doorvaart garanderen van zeeschepen naar en van
Suriname op basis van internationaal aanvaarde normen en regels en conform dc.
door Suriname geratificeerde verdragen.
b. toczicht houden op de naleving van wetteli,jke voorschriften de scheepvaart en het
scheepvaartverkeer rakende.
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Flet bedrijf is belast met:
a. het op commercile en efficiftte basis uitoefenen van de werkzaamheden op het
gebied van de dienstverlening aan de scheepvaart in de ruimste zin des woord,
teneinde de aanvoer van de import en de afvoer de export veilig te stellen;
b. het uitvoeren van bij of krachtens wettelijke regelingen aan het Bedrijf opgedragen
taken op scheepvaartgebied;
e. het zich belasten met die verrichtingen die uit hoofde van hun verband met de onder
a. en b. genoemde taken geacht kunnen worden tot zijn werkgebied te behoren;
d. het verrichten van diensten voor derden op het gebied van de scheepvaart en alle
gebieden die voor dit doel bevorderlijk zijn;
N.V. Scheenvaart Maatschanpii Suriname (S.M.S.)

a. de uitoefening van de taken van het Scheepvaartbedrijf in de ruimste zin, in het
bijzonder de verzorging van het vervoer te water van, naar en in Suriname;
b. het uitoefenen van cargadoorsactiviteiten, het zorg dragen voor de expeditie van
bevrachting en konvooizaken met alles wat daarmee in verband staat;
c. het uitoefenen van een bedrijf tot het herstellen van schepen, machines en
werktuigen met alles wat daarbij behoort en iri de ruimste zin kan geacht worden
daarmede in verband te staan;
d. het uitoefenen van een bedrijf tot het vervoer te land anders dan langs rails, met
alles wat in de ruimste zin genomen, daarmede verband houdt;
e. het samenwerken met of deelnemen in of ondersteuning verlenen aan andere
ondernemingen vallende onder a, b, c of d, voor zover zij dit wenselijk of nodig
acht en het exploiteren van zodanige ondernemingen;
f. het lopen van assurantierisico op eigen schepen en andere schepen onder
Surinaamse vlag.
N.V. Nationaal Vervoer BedrIlf

De Vennootschap heet1 ten doel het vervoeren van personen en goederen te land en te
water.
Dit doel tracht zij te verwezenlijken d.m,v. het beheren, huren of verhuren van vaar- en
voertuigen en het verzorgen van regelmatige vervoersdiensten te land en te water binnen
Paramaribo alsook tussen Paramaribo en andere delen van het land, een en ander
volgens instructies van, en op trajecten aangewezen door de minister betast met de zorg
voor het Openbaar Vervoer.
N.V. Luchthaven Beheer Suriname

Doelstelling:
a. het beheren en het exploiteren van luchthavens, het aanleggen, het onderhouden,
het ontwikkelen en het exploiteren van luchthaventerreinen en de daarbij behorende
t'aciliteiten ten behoeve van het luchtverkeer;
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b. het verrichten van alle andere handelingen van commereit!.le of financiffle aard, dic
vcrband houden met het luchthavenbedrijf, waaronder begrepen het samenwerken
met of deelnemen in andere ondernemingen met een aanverwant doel.
c. het ontplooien van alle activiteiten die verband houden met het voorgaande of
kunnen bijdragen tot het uitvocren daarvan.
Surinaamse Luchtvaart Maatschappil N.V. (S.L.M.)

Doelstelling:
a. de uitoefening van het luchtvaartbedrijf.
b. het samenwerken met of deelnemen in anderc ondernemingen met een verwant
doel.
c. het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande verband houden of
kunnen bijdragen tot het realiseren daarvan.
N.V. Telecommunicatiebedrlif Suriname (Telesur)

Het doel van de vennootschap is het cre&en en beschikbaar houden van
telecommunicatievoorzieningen binnen Suriname en tussen Suriname en andere landen.
Zij tracht voormeld doel te bereiken door:
a. aanleg, instandhouding en exploitatie van telegraaf-, telefoon- en overige
telecommunicatie middelen
b. productie en distributie van telecommunicatieapparatuur en andere goederen, die
aan de telecomrnunicatie dienstbaar kunnen zijn;
c. het deelnemen in vennootschappen en andersoortige ondernemingen dan wel het
samenwerken met dergelijke vennootschappen en ondernemingen door
bijvoorbeeld het voeren van de directie of het beheren van die vennootschappen of
ondernemingen;
d. het verrichten van alles wat mct het onder a, b en c gestelde verband houdt of kan
bijdragen tot het realiseren daarvan voor zover wettelijk toegestaan.
Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS)

De Telecommunicatie Autoriteit Surinarne zal als onafbankelijke regulator de invocring
van nieuwe ontwikkelingen en technologien stimuleren binnen de
telecommunicatiesector. De TAS zal:
a. toezien op een eerlijke concurrentie binnen de sector;
b. erop toezien, dat de actoren binnen de telecommunicatiesector zich houden aan
de concessievoorwaarden;
c. de ontwikkelingen binnen dc ornroep verder stimuleren en begcleiden. Hicrbij
kan met name gedacht worden aan de overstap van analoge naar digitalc
omrocp.
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Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS)
CASAS is belast met de algemene taak de burgerluchtvaart te bevorderen, rekening
houdend met de volgende doelstellingen;
1) het verhogen van de veiligheid en beveiliging van de burgerluchtvaart;
2) het tot stand brengen van een gezonde economische en milieu verantwoorde
ontwikkeling van de burgerluchtvaart;
3) het sluiten van bilaterale en multilaterale verdragen en het doen bekrachtigen van
deze verdragen.

Paramaribo, 15 november 2017,

DES1RÉ D. BOUTERSE

