
WET van 	  

Tot vaststelling van de 04-E Afdeling van de begroting van 

Uitgaven en ontvangsten voor het Dienstjaar 2017 betreffende 

Het Ministerie van Defensie 

Preadvies 

der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) heeft zich gebogen over het 

onderhavige wetsontwerp en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie heeft op 07 oktober 2016 gedelibereerd over het wetsontwerp. Tudens deze 

vergadering zijn er enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld, te weten: 

1. Het Ministerie van Defensie gaat een aanvang maken met de renovatie van bepaalde 

gebouwen. Kunnen gebouwen van andere ministeries, tegen de achtergrond van kosten 

besparing ook meegenomen worden in het project? 

2. Ten aanzien van het Militair Hospitaal (MH): hoe staat met de betaling van de 17 

specialisten die nu weigeren om de militairen te behandelen? Er is een schrijven naar het 

Ministerie van Financièn, wat is de status? 

3. Op pagina 11 wordt melding gemaakt van de samenwerking met de Defensie organisatie 

van South Dakota; tussen 21 en 24 november zullen de militairen gedecoreerd worden. 

Op grond waarvan worden de Amerikaanse militairen gedecoreerd, zullen onze eigen 

militairen ook gedecoreerd worden voor hun inzet en verdiensten? 

4. De viering van de staatkundige onafhankelijkheid op 25 november staat voor de deur en 

wordt in Moengo gehouden. Wat is daarvoor opgebracht in de begroting? Waar wordt de 

receptie gehouden? 

5. Vorig jaar was er een probleem met transport en voedingskosten voor militairen. Hoe zal 

dit in 2017 zijn? Zijn er al voldoende middelen? Hoeveel is nu opgebracht en is het 

voldoende? 

1 



6. Tijdens de vorige begrotingsbehandeling is de doorstart van agrarisch bedrijf Von 

Freyburg aangekondigd. Wat is de Stand van zaken met betrekking tot onder andere 

productie en doorstart? 

7. Worden alle "kampen"Thilitaire detacheringspost voorzien van het zelf geproduceerd 

brood en is het voldoende? 

8. Is Defensie in staat om bijvoorbeeld andere overheidsinstanties (crèches, 

opvanginstellingen) te voorzien van groente, fruit en brood? Is het mogelijk om over te 

gaan tot een productie overschot en dit te doneren aan de instanties? 

9. Wat is reeds gedaan aan het gebouw van het MH, wat is de status van het 

operationaliseren? Wie is hiermee belast? Is er een samenwerking met bijvoorbeeld AZ, 

wordt equipment zelf gekocht voor operationaliseren? 

10. Het AZ maakt gebruik van een deel van de lokaliteiten van het MH en hiervoor werd niet 

betaald. De Minister zou er voor zorgen dat AZ zou betalen. Wat is de stand van zaken? 

11. Op pagina 9: ten aanzien van de ex militairen wordt elk jaar op de begroting melding 

gemaakt van de dienstplichtigen en ex- dienstplichtigen. Er zijn toch nog veel militairen 

die zich erover beklagen dat hun voorzieningen niet op tijd worden gestort en ook andere 

beloftes komen maar niet van de grond. Hoe zit met de nazorg van mensen die gediend 

hebben in het leger? Hoeveel militairen hebben nazorg nodig, hoeveel ontvangen 

resocialisatie toelage en sociale uitkeringen? 

12. Op pagina 12: komend dienstjaar worden 850 nieuwe militairen in dienst genomen, 

waarvan een deel te werk gesteld zal worden bij de CIVD (150). Komt dit, ondanks de 

precaire economische situatie, echt van de grond want er is een schrijnend tekort aan 

CIVD-ers? 

13. Het huidig vaandel heeft een fout die gecorrigeerd moet worden, wat is de status? 

14. Het is gebleken dat militairen zorg dragen voor vervoeren van schoolkinderen in 

Commewijne. Op de begroting van welk ministerie is dit opgebracht? 

De vraag- en aandachtspunten zullen door de Commissie worden gestuurd naar de Minister van 

Defensie, zodat hij zich kan voorbereiden op een bespreking met zijn staf en de Commissie. 
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athoera 

Derhalve heeft de Commissie besloten om de bovengenoemde intentie voor te houden aan De 

Nationale Assemblée. 

Paramaribo, 07 oktober 2016 

A. rv(slic 

R. Ilahibaks 

R. Brunswijk 

çCi 11.41.4•Th 

J. Warsodikromo 

S. Somohardjo 

1110 f  
S. Afo soewa 

Het 4e lid van de CvR heeft dit Preadvies 
niet mede-ondertekend, vanwege afwezigheid. 

Het 6e lid van de CvR heeft dit Preadvies 
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niet mede-ondertekend. 
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