WET van
tot vaststelling van de eerste afdeling van de ontwerp
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar
2017 betreffende het Ministerie van Justitie en Politie
Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs

De Commissie van Rapporteurs (hiena te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het Ministerie van Justitie en
Politie heeft zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de daarbij behorende Memorie
van Toelichting.
Op vrij dag 14 olctober 2016 is de Commissie voor de eerste keer in commissieverband
bijeengekomen ter bespreking van de werkwijze en begroting van het ministerie van Justitie en
Politie voor het dienstjaar 2017. Tijdens deze meeting zijn er enkele vraag- en aandachtspunten
aan de orde gesteld, waaronder:
1. Wat wordt bedoeld met de strategische doelen, zoals opgenomen op pagina 4 van de
begroting. Graag inzage in de strategische doelen om na te gaan als deze overeenkomen
met het beleid van het ministerie.
2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Anti-corruptiewet. Is er reeds een
aanvang gemaakt met de anti-corruptie desk?
3. Meer duidelijkheid met betrekking tot het HALT programma (Het Alternatief) (pagina 6
begroting). In de begroting is opgenomen dat dit programma reeds in 2016 tot uitvoering
zou worden gebracht. Zijn de staatsbesluiten zoals opgenomen op pagina 25 van de
begroting op grond hiervan geslagen. Hoe zal het HALT programma ten uitvoer worden
gebracht?
4. Op pagina 7-8 van de begroting is er een bepaald beleid uitgestippeld met betrekking tot
de hangjongeren. Dit aspect was recentelijk zeer actueel en ook nog buiten
proportioneel.Wat is het beleid van de Minister op kort termijn met betrekking tot de
hangj ongeren?
5. Wat wordt verstaan onder hangjongeren in dit context gaat het meer om werklozen?
6. Is het bedrag groot SRI) 1.5 miljoen zoals opgenomen in de begroting voor de aanpak
van zware criminaliteit toereikend?
7. De President van het Hof van Justitie heeft recentelijk aangegeven, dat er nan
projectdonors zal worden gezocht om bepaalde projecten uit te voeren. Zou dit aspect niet
opgebracht moeten worden op de begroting?
8. Volgens de cijfers zoals opgenomen op pagina 16 van de begroting is er een tekort aan
zittende magistratuur en dat er vooral meer vrouwen hierin zitting hebben. Wat is het
beleid van de Minister om meer mannen te stimuleren voor de zittende magistratuur?
9. Verdient de zittende magistratuur minder dan de staande magistratuur?
10.Er is minder begroot met betrekking tot de transport middelen, zoals opgenomen op
pagina 11 van de begroting. Graag meer informatie hieromtrent.

11. Overzicht van de realisaties van de begroting van het dienstjaar 2016, betreffende de
uitgaven en de middelenbegroting.
De
12. dienstverlening is niet gegarandeerd met betrekking tot het bedrag dat begroot is voor
de transport middelen als het gaat om vervoer. Gelet op het feit dat het ministerie
beschikt over verschillende werkarmen. Graag aandacht hiervoor.
13. Wat is de stand van zaken als het gaat om huisvesting binnen het ministerie. Zal er een
plan worden gemaalct met betrekking huisvesting van Politie stations, Kantongerechten
enz.?
14. Het is gebleken dat er een uitstroming is binnen de leiding van het Korps Politie
Suriname. Wat is het beleid van de Minister op lange termijn om het management van het
Korps Politie Suriname te ondersteunen?
15. Wat is het beleid van het ministerie met betrekking tot huiselijk geweld?
16. Er zal beleid moeten worden uitgestippeld op het gebied van de first offenders in
samenhang met ministerie van Sport en Jeugdzaken en het ministerie van Onderwijs en
Cultuur. Hoe zal het ministerie dit bewerkstelligen?
17. Meer duidelijkheid met betrekking tot ziekte verzuim, zoals opgenomen op pagina 33 van
de begroting. Heeft het betrekking op het aantal mensen of dagen en wat is de
percentage?
18. De commissie wenst een overzicht te verkrij gen van de crime statistieken.
19. Meer duidelijkheid omtrent de specificatie van loterij vergunningen. Om hoeveel
vergurmingen gaat het jaarlijks? Hoe reel is het bedrag groot SRD 37000, zoals
opgenomen in het de begroting?

De Commissie zal op een nader te bepalen datum en tijdstip een bezoek brengen aan de minister,
waarbij de aangehaalde vraag- en aandachtspunten zullen worden voorgelegd ter verkrijging van
een beter beeld van de begroting.
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Het 2e, 4e en 6e lid van de CvR hebben dit Preadvies
niet mede-ondertekend, vanwege afwezigheid.

