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WET van 	  

houdende vaststelling van een Ontwikkelingsplan 

voor de periode 2017-2021 

(Ontwikkelingsplan 2017-2021) 

Eindverslag 

der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs heeft kennis genomen van het onderhavige 

wetsontwerp en de daarbij behorende memorie van toelichting inzake dit 

wetsontwerp, welke ten doel heeft om conform artikel 40 van de Grondwet een 

ontwikkelingsplan op te stellen, waarin de uitgangspunten en de voorgenomen 

prioriteiten en actiepunten van het regeringsbeleid zijn opgenomen. 

Op 12 juni 2017 heeft de commissie gedelibereerd over het onderhavige wetsontwerp. 

Op 14 juni 2017 heeft Stg. Planbureau een presentatie voor de commissie in het 

Parlement gehouden. 

Op 15 juni 2017 in een commissievergadering besloten om enkele actoren, het 

wetsontwerp rakende, aan te schrijven zodat zij hun visie schriftelijk met de 

commissie konden delen. De actoren konden tot uiterlijk donderdag 22 juni om 15:011u 

hun bijdrage voor de commissie opsturen. 

De stand van zaken m.b.t. het opsturen van schriftelijke feedback van de actoren is als 

volg-t : 

1. Actoren die gister hun feedback hebben opgestuurd zijn : 

• De VES 

• De CBvS 

2. Actoren die de tijd tekort vonden waardoor zij geen feedback hebben kunnen 

geven zijr! : 

• De ABS 

• De SBF 

3. Actoren die hun feedback alsnog zouden opsturen zijn : 
; 



• De RAVAKSUR 

• Het bestuur van de Anton de Kom universiteit 

4. Actoren die nog contact zouden opnemert zijn : 

• De bankiersverenigirtg 

• De VSB 

5. Actoren die niet bereikbaar waren ontdat er geen telefoonnummer nog 

emailadres bekend is. Die actoren hebben via de post het verzoek gekregen tot 

het geven van schriftelijke feedback en die zijn : 

• De AKMOS 

• De aannemersvereniging 

• De SER 

6. Actor die haar feedback persoonlijk met de commissie wilde bespreken was : 

• De ASFA 

Op 15 juni 2017 heeft de commissie preadvies uitgebracht. 

Op 23 juni 2017 heeft de commissie de ASFA ter zake het wetsontwerp gehoord. De 

ASFA is m.b.t. de totstandkorning van dit ontwikkelingsplan bij betrokken en heeft 

een aantal voorstellert in dat kader gedaan. De ASFA heeft verder aangegeven, dat zij 

uitkijken naar de uliwerking van de verschillende ontwerpbegrotingen van de diverse 

ministeries. 

De commissie is van oordeel dat zij zich in grote lijnen kunnen stellen achter dit 

wetsontwerp, met als vaststellirtg het ontwikkelirtgsplan 2017-2021. 

De commissie heeft besloten een eindverslag uit te brengen en is van oordeel dat kan 

worden overgegaan tot de openbare behartdeling van dit wetsontwerp. 

De eventueel nog te rijzen vraag- en aandachtspunten zullen tijdens de plenaire 

behartdelirtg aan de orde worden gesteld. 
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Paramaribo, 23 juni 2017 

Wadéca 
Watamaleo 

C. Breeveld A. Gajadien 

R. apo 

ear  

W. Waidoe 

Het 2e en 10e lid van de Cv12 hebben dit Eindverslag 
niet mede- ondertekend. 

Het 6e lid can de Cv12 heeft dit Eindverslag niet 
mede- ondertekend, vanwege afwezigheid. 
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