Wet van
houdende vaststelling van de Staatsbegroting
van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar
2020 (Wet Staatsbegrotingen 2020)

Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) heeft kennis genomen van de
onderhavige ontwerpwet van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2020 en de hierbij
behorende Memorie van Toelichting.
De Commissie heeft op maandag 05 oktober 2020 haar eerste commissievergadering gehad,
waarbij zij de bestuderings-en werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek inzake de
onderhavige ontwerpwet heeft besproken en vastgelegd.
De Commissie heeft de bestuderings-en werkwijze ter voorbereiding van de onderhavige
ontwerpwet besproken.
De bestuderings- en werkwijze ziet er als volgt uit:
> de financiéle cijfers betreffende de operationele uitgaven, programma's
middelenbegroting van de afdelingen van de onderhavige ontwerpwet door de economen
van De Nationale Assemblée te laten evalueren en in een evaluatie werkdocument
presenteren. Deze financiéle cijfers zullen eveneens met de realisatiecijfers voor het
dienstjaar 2019, het flashrapport, de cijfers van de staatsschuld en de monetaire cijfers,
worden geévalueerd;
> de Vaste Commissies voor de ontwerpbegroting 2020:
o hun bestuderings- en werkwijze inzake het beleids- en cijfermatige te continueren;
o bij bestudering van de ingediende Nota van Wijziging 2020 het aspect van de
unificatiekoers voor wat betreft het administratie gedeelte goed te bestuderen ;
o de stand van zaken, zoals financiéle zaken, personeelsstaat, inventarisatie, bij de
overname op 16 juli 2020 door de nieuwe Regering door de verschillende Vaste
Commissies van de Ministeries op te vragen;
> gerezen vraag- en aandachtspunten en wijzigingsvoorstellen vanuit de verschillende Vaste
Commissies dienen uiterlijk 16 oktober 2020 voor de Commissie opgestuurd te worden;
> na integrale bestudering van de vraag- en aandachtspunten en eventuele
wijzigingsvoorstellen zal de Commissie hun bevindingen presenteren aan De Nationale
Assemblée;
> de verkregen inzichten c.q. feedback van De Nationale Assemblée zullen door de
Commissie in commissieverband wederom besproken worden met de Regering;

op grond van deze bestuderings- en werkwijze, uitwisseling van informatie en gemaakte
afspraken met de Regering zal de Commissie besluiten Eindverslag uitbrengen voor de
openbare behandeling van de onderhavige ontwerpwet.
Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assembiée om in het kader van
het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen.
Paramaribo, 05 oktober 2020

A. Gajadien (Vz)

R. Parmessar

J. Vreedzaam

- D. Vorswijk
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