
WET van 	  

Tot vaststelling van de 09-E Afdeling van de begroting van 

Uitgaven en ontvangsten voor het Dienstjaar 2017 betreffende 
Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij 

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. 

Het wetsontwerp heeft ten doel goedkeuring te verlenen aan de begroting voor het dienstjaar 

2017 van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 

De Commissie heeft op 14 oktober 2016 gedelibereerd over het wetsontwerp. Tijdens deze 

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

1) Als gekeken wordt naar de begroting moeten bepaalde zaken terug te vinden zijn, 

uitgaande van de jaarrede van de President, het jaarplan en het MOP. 

2) Bij de actuele ontwikkelingen in het land blijkt dat na de financiering met de IsDB te zijn 

overeengekomen er toch nog een groot bedrag is gereserveerd voor projecten van LVV 

c.q. agrarische projecten. Nagegaan moet worden of deze projecten zijn opgenomen in 

de begroting. 

3) Besloten is om een voorbespreking te hebben met het Ministerie van LW waarbij deze 

begroting met het Ministerie wordt besproken onder de voorwaarde dat wanneer het MOP 

wordt ingediend bij DNA, de Commissie een nabesprekingffinale bespreking heeft alvorens 

over te gaan tot de begroting behandeling. Het doel van deze werkwijze is om na te gaan 

of de begroting in overeenstemming is met het MOP en alle andere relevante documenten 

die bij DNA ingediend zullen worden. De op- en aanmerkingen zullen dan meegenomen 

worden naar de begroting behandeling. 

4) De begroting is een continuering van het beleid van de afgelopen jaren, terwiji er juist 

sprake is van een ombuiging: er komt een nieuwe MOP, de nieuwe jaarrede is 

uitgesproken en er is een nieuw jaarplan. De ombuiging van het beleid zal te merken 

moeten zijn in de begroting van LVV. De actuele projecten welke in samenwerking met 
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de IsDB in planning zijn en de potentie binnen de agrarische sector komen niet naar voren 

in de begroting. 

De begroting zal door de Commissie bestudeerd worden, waarna er een voorbespreking gepland 

zal worden met het Ministerie van LW. Na ontvangst van het MOP zal er een finale bespreking 

plaatsvinden. Tijdens de voorbesprekingen is de aanwezigheid van de Minister gewenst, alsook 

zijn staf en de Directeuren van alle parastatale bedrijven welke vallen onder LVV. Indien nodig 

zullen de Directeuren van de parastatale bedrijven ook voor de nabespreking uitgenodigd worden. 

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

Nationale Assemblée. 

Paramaribo, 14 oktober 2016 

4/'<9-M. doel (Vz) 
	

J. Kalloe 

H. Sandjon 	 W. Waidoe 

Asadang 	 M. jogi 

R. Tarnadi 

Het 5e, 6e en 7e lid van de CvR hebben dit preadvies wegens 
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afwezigheid niet mede-ondertekend. 
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