
WET van 	  
tot vaststelling van de 2-de afdeling van de 
ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten 
voor het dienstjaar 2017 betreffende het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken 

Eindverslag 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich op donderdag 6 oktober 2016 
gebogen over het onderhavige wetsontwerp ingevolge artikel 18 van het Reglement van 
Orde van De Nationale Assemblée Preadvies uitgebracht. Het wetsontwerp heeft ten doel 
goedkeuring te verlenen aan de begroting voor het dienstjaar 2017 van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. op  basis hiervan heeft de Commissie het onderzoek van het 
wetsontwerp verder verricht. Tijdens deze meeting heeft de Commissie enkele vraag-en 
aandachtspunten aan de orde gesteld, welke ook zijn opgestuurd naar de Minister van 
Binnenlandse Zaken. 

Op woensdag 26 oktober 2016 heeft de Commissie een onderhoud gehad met de Minister 
van Binnenlandse Zaken, waarbij hij, met de ondersteuning van zijn deskundigen, 
breedvoerig is ingegaan op de bestaande en enkele additionele vraag-en 
aandachtspunten. 

De Commissie is op 5 en 27 juni 2017 bijeengekomen, waarbij zij de samenhang tussen 
het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2017 heeft 
besproken. De bedoeling van deze meetings was om de ontwerpbegroting te toetsen aan 
het Ontwikkelingsplan, met het doel na te gaan of de voorgenomen projecties in lijn zijn 
met het door de President in De Nationale Assemblée uitgestippeld beleid. 

Tijdens deze meetings zijn er enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld met 
betrekking tot de eerder aangehaalde samenhang. De Commissie stelt concluderend dat 
er in grote lijnen wel een samenhang bestaat tussen het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en 
de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2017. Echter zijn er enkele bevindingen, welke zij 
onder de aandacht de Minister zal brengen tijdens de Openbare Plenaire behandeling. 

Commissie ziet af van wisseling van stukken en komt in meerderheid tot de conclusie op 
grond van de verkregen informatie en gevoerde deliberaties dat overgegaan kan worden 
tot Plenaire Openbare behandeling van de ontwerpbegroting. 
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Eventueel nog te rijzen vraag- en aandachtspunten zullen tijdens de openbare behandeling 

aan de orde worden gesteld. 

Paramaribo, 27 juni 2017 

isiekaba 

R. Nurmohamed 

R. Hooghart 

D. Vorswi 

D. Chitan 

S. Somohardjo 

Het 2e,4e en het 6e lid vab de CvR hebben dit 
Eindverslag niet mede-ondertekend, wegens 
afwezigheid. 
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