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Beknopt verslag Commissie vergadering 

Cie 72/ Vaste Cie Binnenlandse Zaken 04-2020 

Commissie 

Binnenlandse Zaken 

Naam Vaste 

Datum 10/22/2020 

Uitgeschreven voor 12:30 PM 

Aanvangstijd 12:45 PM 

Plaats Grote Conferentiekamer 

Onderwerp Bespreking ontwerpbegroting BIZA dienstjaar 2020 en 2021 

Ambtelijke assistentie Cheung Tsoei Tjien deskundige DNA Aanwezig 

Dulder Diana deskundige DNA Afwezig 

Commissieleden Aanwezig Afwezig Met 

bericht 

Zonder 

bericht 

Reden 

Afwezigheid 

KARTO EVERT  • • ie ei 

MOESTADJA SOEWARTO • 0 e'L4 quarantaine  • 

JORDAN GENEVIEVRE ■A • •  • 

SADI ANNIE 
• n • quarantaine 

MOERTABAT SIDIK • • • 

KANAPÉ REMI n [S] El • 
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RAMDIEN HARRIEr 
, • •  • 

Kies hier het cornmissie Hcl El • • • 

Kues hier het commissie licl • • • • 

Quorum? Ja ■ Nee • 

Toehoorders (DNA- 

leden) 
- 	geen 

Genodigden - 	Dhr. Bronto Somohardjo, minister van Binnenlandse Zaken 
- 	Dhr. Eskak Nasier, directeur Binnenlandse Zaken 
- 	Mw. Jacintha Thomas-Alfaisie, directeur HRM 

- 	Mw. Thalicia Atmodimedjo, directeur Algemene Zaken 
- 	Mw. Sustria Ramdin, onderdirecteur Algemene Zaken 

Korte Inhoud - 	Het beleid gekoppeld aan de begroting 2020 en 2021, rekening 

houdend met de economische crisis en covid-19 pandemie, werd 

belicht door het ministerie. 

De commissie heeft nadere informatie gekregen m.b.t.: 

- de gereeistreerde ambtenaren met een onduldelijke status. 

- de aangetroffen knelpunten bij de verschillende Bureau's 

voor Bureerzaken in de districten werden besproken. 

de status van de verschillencle opleidingen vanuit het 
ministerie. 

Besluiten - 	De commissie zal indien nodig, met het Ministerie in conclaaf 

treden m.b.t. de begroting dienstjaar 2021. 
- 	De sehriftelijke beantwoording op de vragen, welke door de commissie 

zijn gesteld, zal uiterlijk vrijdae 23 oktober eesehieden. 
- 	De commissie is gereed om de ontwerpbegroting 2020 en 2021 

in een openbare vergadering te behandelen. 
Vervolg activiteiten - 	Plenaire Openbare vergadering 
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