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STAATSBLAD
van de
REPUBLIEK SURINAME
____________________________________________________________________
WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING.
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te
worden vastgesteld;
Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee,
bekrachtigd de onderstaande wet.
Artikel 1
De 3-DE afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar
2011 betreffende het MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING wordt
alsvolgt vastgesteld:
TITEL I - Apparaatskosten
Bedragen x SRD 1.000
Code
10
20
30
40

Kostensoort
Personeelskosten
Materielekosten
Subsidie en bijdragen
Aanschaffingen
Totale Apparaatskosten

2011

Bedrag
87,964
6,370
35
1,015
95,384
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TITEL II - Beleidsprogramma’s
Bedragen x SRD 1.000
Code

100
101
105
107
108
110
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

B eleidsmaatregel

Ontw erpbegroting
Nota van W ijzigingen
2011
2011
2,000
2,000
2,500
2,500
3,000
5,000
850
1,000
300
300
16,025
19,053
2,850
2,850
3,500
3,500
2,500
2,500
6,000
3,000
6,000
4,366
2,500
2,500
1,500
1,500
823
3,000
600
2,000
500
1,000
400
1,000
1,000
5,000
6,000
3,731
5,000
61,579
68,069

Onderhoud gebouwen en terreinen
Onderhoud wegen, irr. en kunstwerken
Bouwkundige werken / acc. V oorz.
Gebouwen, wegen, bruggen Brokopondo
Radio Boskopu
Decen. and Local Governm.Strenght.Progr.
Districtsbestuur W anica
Districtsbestuur Para
Districtsbestuur Commewijne
Districtsbestuur M arowijne
Districtsbestuur Nickerie
Districtsbestuur Paramaribo N - O
Districtsbestuur Paramaribo Z - W
SFOB
Dorpsontwikkeling
Grondenrechten en Traditioneel Gezag
SSDI
KISD
Districtsbestuur Sipaliwini
W aterschappen
Totale B eleidsprogramma's

TITEL III - MIDDELENBEGROTING
Bedragen x SRD 1.000
Code

Niet Belasting Ontvangsten

80.40.04
80.50.99
80.60.03

Opbr.v.marktverg. en koelcellen(marktgelden)
Diverse niet belasting ontvangsten
Opbr. v. recreatieoorden, sportaccomodatie,
logeergebouwen en musea
Bestekkosten
Totale Niet belasting middelen
Donormiddelen
Nederland, donatie
Totale Donormiddelen
Leningen
IDB, ontvangen leningen
Totale Leningen

80.60.06

90.00.08

90.10.05

Totale Middelenbegroting

Ontwerpbegroting
2011
250
1
100
50
401
777
777
17,798
17,798
18,976
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Artikel 2
1.
2.
3.

Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.
Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar
afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
De Ministers van Financiën en Regionale Ontwikkeling zijn belast met
de uitvoering van deze wet.
Gegeven te Paramaribo, de 30ste augustus 2011
DESIRÉ D. BOUTERSE
Utgegeven te Paramaribo, de 5e september 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
L. DIKO
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WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING.
MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen deel
Taakstelling
Het beleid van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling vindt haar grondslag in de
Grondwet van de Republiek Suriname, de Regeringsverklaring 2005-2010 en de
taakstelling van het Ministerie. De taakstelling van het ministerie is vastgelegd in
artikel 8 van het Besluit Taakomschrijving Departementen 1998” (S.B. 1991 no. 58,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 94).
Dit departement is belast met de zorg voor:
 het regionaal bestuur
 de betrekkingen tussen de regionale en de centrale overheid
 een geïntegreerd overheidshandelen, gericht op regionale ontwikkeling en
verbetering van het woon- en leefklimaat van de bewoners in de districten
en de wederopbouw van het binnenland
 een samenhangend beleid, gericht op de samenwerking tussen de districten,
ter behartiging van gemeenschappelijke belangen
 het ontwikkelen van administratieve procedures voor de verdere
beleidsontwikkeling ten aanzien van inspraakbevordering in de
besluitvorming op het niveau van ressorten en districten
 het onderhouden van de relaties tussen de centrale overheid met de
dignitarissen en de bewoners van het binnenland
 toezicht op het beheer van de Staatslogeergebouwen
 de vuilophaal- en reinigingsdiensten in geheel Suriname met uitzondering
van het district Paramaribo
 alle secundaire en tertiaire voorzieningen in geheel Suriname met
uitzondering van het district Paramaribo
 de markten in geheel Suriname.
De beheerstaken van het ministerie strekken zich uit over het totaal grondgebied.
Voor de beleidsperiode 2005-2010 was het beleid gericht op het op een
verantwoorde, transparante en effectieve wijze inhoud geven aan de beheerstaken van
het ministerie.
In het begrotingsjaar 2011 zal verder uitvoering worden gegeven aan de beheerstaken
vanuit een technisch en beleidsmatig kader. Hiermee wordt gedoeld op het verder
inhoud geven aan:
 Decentralization and Local Government Strengthening Program;
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Traditioneel Gezag en het Grondenrechtenvraagstuk;
Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (incl. het SFOB III-programma ).

TITEL I:

APPARAATSKOSTEN

bedragen x SRD.1.000
Code
Kostensoort
10 Personeelskosten
20 Materiele kosten
30 Subsidies en bijdragen
40 Aanschaffingen
Totale
Apparaatskosten

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
71.781 82.701 87.964 89.723 93.312 95.178 98.986
7.508 10.183
6.370
6.497
6.757
6.892
7.168
23
30
35
36
37
38
39
584
1.505
1.015
1.035
1.077
1.098
1.142
79.896

94.419

95.384

97.291 101.184 103.207 107.335

Toelichting
10
Personeelskosten
Vanwege de implementatie van de nieuwe beloningsstructuur, FISO (Functie
Informatie Systeem Overheid) zullen de personeelkosten in dienstjaar 2011 stijgen.
De totale personeelskosten van het departement zijn geraamd op ongeveer SRD
87.964.000,00. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de volgende uitgaven.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A m b te lijk
V a k a n tie to e s la g
O ve rw e rk
W e r k g e v e r s la s te n p e n s io e n fo n d s
W e r k g e v e r s la s te n z ie k e n fo n d s
G r a tific a tie s
V a c a tie g e ld e n
V e r g o e d in g c o n tr o le r e n d e o r g a n e n
V e r g o e d in g b in n e n la n d s b e s tu u r
F u n c tio n e le
P e r s o o n lijk e ( k le d in g /m e e r w e r k )
G e z in s to e la g e e n k in d e r b ijs la g
I n c o n v e n ie n te n
T e le fo o n v e r g o e d in g
R e p r e s e n ta tie v e r g o e d in g
H u is h u u r
V e r v o e r s to e la g e
K o s te n v o o r o p le id in g b in n e n la n d
K o s te n v o o r o p le id in g b u ite n la n d
T ijd e lijk p e r s o n e e l
D e s k u n d ig e b in n e n la n d
T o t a le p e r s o n e e ls k o s t e n

5 7 .6 0 4 .8 0 0
4 .8 0 0 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0
3 .0 0 0 .0 0 0
3 .7 0 0 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0
1 2 0 .0 0 0
6 .0 0 0 .0 0 0
7 .2 0 0 .0 0 0
8 .0 0 0
1 .8 0 0 .0 0 0
1 5 0 .0 0 0
6 0 .0 0 0
6 .0 0 0
2 2 5 .0 0 0
5 2 0 .0 0 0
3 7 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
6 0 0 .0 0 0
1 .0 0 0 .2 0 0
8 7 .9 6 4 .0 0 0
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In het kader van versterking van het ministerie zullen in het begrotingsjaar 2011 ook
de nodige trainingen en opleidingen worden verzorgd aan het personeel.
Het personeelbestand van het departement bedraagt 3.017 met een totaal aan lonen
ad. SRD 57.604.800,00.
De verdeling van het personeel in Lager, Midden en Hoger kader geeft het volgende
beeld te zien.

Laag kader
M idden kader
Hoog kader
Totaal pe rs one e ls be s tand

1810
905
302
3017

Het gemiddelde ziekteverzuim , uitgedrukt in percentage van de personeelsformatie,
is ongeveer 20%. De instroom in het begrotingsjaar 2011 zal ongeveer 100
arbeidskrachten zijn, bestaande uit overgeplaatste krachten met een gemiddelde
leeftijd van 30 jaar, terwijl de uitstroom ongeveer 80 arbeidskrachten zal zijn.
In het begrotingsjaar 2011 zullen 32 landsdienaren de pensioengerechtigde leeftijd
bereiken.
20
Materiële Kosten
De “materiële kosten” voor het jaar 2011 zijn verlaagd van SRD 6.400.000,00 naar
SRD 6.370.000,00.
 Kantoorkosten SRD168.650,00 en Kopieer SRD108.950,00
De kosten voor aanschaf van kantoorbenodigdheden en benodigdheden t.b.v.
kopieermachines zoals servicekosten, toner, drum en kopieerpapier.
 Drukwerk SRD 9.050,00
Het drukken van personeelskaarten, ckb-kaarten etc.
 Onderhoud meubilair en kantoormiddelen SRD 55.000,00
Kosten voor het onderhouden van meubilair en inventaris;
onderhoudskosten van airco’s.
 Vergaderkosten SRD 23.500,00
Kosten voor vergaderingen en krutu’s met boslandbewoners en
dignitarissen.
 Huur van gebouwen SRD 77.000,00
Het departement beschikt niet over voldoende kantoorruimte om alle
dienstonderdelen te huisvesten. Niet alleen in Paramaribo maar ook in de
districten en het binnenland is het noodzakelijk om kantoorruimte en
woningen ten behoeve van ambtenaren aan te huren.
 Het beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen van het
departement brengen een aantal vaste lasten met zich, met name het gebruik
van telefoon, gas, elektriciteit en water. Deze bedragen ongeveer SRD
1.033.400,00. De overige kosten die hieronder vallen zijn SRD188.000,00;
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zijnde dagelijkse onderhouds- en schoonmaakkosten van onder andere
gebouwen.
Onderhoud openbare terreinen SRD 376.400,00. Betreft onderhoud van
begraafplaatsen, pleinen en andere openbare terreinen alsook wegen, trenzen
en bermen in de distrikten.
Binnenlandse reiskosten SRD 914.500,00
Het gaat hier om kosten inzake de eventuele diensreizen van de minister en
staffunctionarissen naar het binnenland en de overige districten, alsook van
landsdienaren die voor de dienst buiten hun standplaats moeten werken.
Binnenlandse verblijfkosten SRD 312.500,00
Het gaat hier om logiekosten van de Minister en staffunctionarissen in het
binnenland en de overige districten, alsook de landsdienaren die buiten hun
standplaats moeten werken.
Huur van voertuigen SRD 250.450,00
Vanwege de taakstelling en het karakter van het Ministerie worden er vaker
diensreizen ondernomen naar het binnenland. Deze dienstreizen vereisen
aangepaste transportmiddelen waar het Ministerie nog niet over beschikt en
derhalve genoodzaakt is aan te huren.
Buitenlandse reiskosten SRD 120.000,00
Buitenlandse verblijfkosten SRD 10.000,00
Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen SRD 1.039.200,00
De kosten zullen stijgen vanwege de prijsstijgingen van brandstof en
smeermiddelen. Het Ministerie heeft een verouderde wagenpark, waardoor
onderhouds- en reparatiekosten zeer hoog oplopen. De exploitatie van
dienst- en vaartuigen zijn vanwege de gebrekkige infrastructuur zeer hoog;
het betreft reparaties, servicebeurten e.a. aanschaffingen van onderdelen.
Het wagenpark van het departement bestaat onder andere uit de volgende
dienstvoertuigen: 10 pick-ups, 1 station, 2 personenauto’s, 3 terreinwagens,
1 achtpersonenbus, 1 dertig personenbus en 1 dumptruck (4 ton).
Verbruiksgoederen SRD 165.000,00
Cartridges, toner, floppy’s, CD’s, etc.
Onderhoud (PC’s, Printers, Netwerk) SRD 35.000,00
Kosten m.b.t. aanschaf van onderdelen en servicebeurten t.b.v. computers en
printers.
Datalijnen SRD 5.000,00
Advertenties en bekendmakingen SRD 55.000,00
Betreft advertenties met betrekking tot openbare aanbesteding en andere
bekendmakingen via dagbladen, radio en televisiestations.
Radio- en TV-programma’s SRD 40.000,00
Dit bedrag zal gebruikt worden voor de aanschaf van materiaal voor het
maken van videorepportage en uitzendkosten van voorlichtingsprogramma’s
van het Ministerie.
Seminars, workshops etc. SRD 35.000,00
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Kosten voor het organiseren van seminars, workshops, lezingen etc.
Representatie SRD 10.000,00
Abonnementen en vaktijdschriften SRD 13.500,00
Voor de aanschaf van onder andere boekwerken, tijdschriften, vak- en
dagbladen bestemd voor de direktie en andere relevante afdelingen.
Verzekering SRD 33.000,00
Ambtenaren die dienstreizen ondernemen moeten verzekerd te zijn.
Schoonmaak SRD 110.000,00
Bestemd voor het schoonmaken van gebouwen en terreinen.
Gereedschappen en apparatuur SRD 66.000,00
Bestemd voor de technische diensten en districtscommissariaten die
gereedschappen nodig hebben voor de technische- en veldwerkzaamheden.
Kleding en bewassing SRD 85.000,00
Betreft kleding/uniform voor de boslanddignitarissen.
Bewaking SRD 215.000,00
Bewaking van de gebouwen en terreinen waar de dienstonderdelen zijn
gehuisvest.
Voeding SRD 185.000,00
Voor werkzaamheden buiten de normale werktijden wordt voeding verstrekt
aan de landsdienaren.
Vrachtkosten en porti SRD 6.000,00
Kosten voor verzending van post van het hoofdkantoor en de
commissariaten.
Rechterlijke vonnissen is afgevoerd van de Ontwerpbegroting 2011 van het
ministerie van Regionale Ontwikkeling en is opgebracht op de Nota van
Wijzigingen van het ministerie van Financiën 2011.
Dienst specifieke exploitatiekosten SRD 80.000,00
Betreft kosten die te maken hebben m et de cultuur, zeden en gewoonten
van vooral de binnenlandbewoners, waarbij alcoholische dranken en andere
materiële zaken worden gebruikt. Ook andere uitgaven met betrekking tot
traditionele gewoontes die niet bij een andere grootboekrekening kunnen
worden ondergebracht zijn hier geraamd.
Onderscheidingen en andere feestelijke bijeenkomsten SRD 100.000,00
Kosten m.b.t. herdenking nationale feestdagen en activiteiten t.b.v. het
personeel. Jaarlijks worden de gepensioneerden en de jubilarissen van het
departement gehuldigd. Voor deze gelegenheden worden er kosten gemaakt
zoals huur van zaal, aankoop van kransen, bloemstukken, vruchtenmanden,
wenskaarten, educatieve- en recreatieve activiteiten en andere specifieke
uitgaven.
Vuilophaal en verwerking SRD 360.000,00
De kosten voor betaling van particulieren die de vuilophaaldienst verrichten
in de districten met uitzondering van Paramaribo.
Overig SRD 7.600,00
Uitgaven die verband houden met diverse onvoorziene zaken.
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Medicijnen en hulpmiddelen SRD 16.500,00
De afdelingen moeten beschikken over een EHBO-trommel en andere eerste
hulp benodigdheden.
Hulpmiddelen SRD 5.800,00
De aanschaf van snelverband, pleisters, etc. t.b.v. het personeel.
Lig- en verpleegkosten SRD 35.000,00
Betreft kosten voor opname en verpleging in een ziekenhuis en
dokterskosten van de boslanddignitarissen en rechthebbenden.
Poliklinische kosten SRD 20.000,00
Voor tandheelkundige- en optische behandeling voor de daarvoor in
aanmerking komende ambtenaren.
Subsidie en bijdragen
Bijdrage aan overigen SRD 35.000,00
De begrafeniskosten van onvermogenden en eventuele bijdrage zullen
hieruit betaald worden.
Aanschaffingen
De “aanschaffingen” zijn voor het jaar 2011 geraamd op SRD 1.015.000,00
Voor de administratieve afdelingen, de overige afdelingen en de
districtscommissariaten zal er voor het komend jaar behoefte bestaan aan:
Kantoorinrichting SRD 250.000,- en Communicatie SRD 15.000,Kopieermachines SRD 50.000,-; kopieermachines met verschillende
capaciteiten.
Computers SRD 300.000,-; bestemd voor ongeveer vijfenzeventig (75)
computers met accessoires.
Printers SRD 100.000,-; bestemd voor de aanschaf van zowel netwerk- als
normale printers.
Netwerken SRD 150.000,-; met het oog op een efficiënte dienstverlening zal
er automatiseringsprogramma’s worden uitgevoerd, zoals het aanleggen van
netwerksystemen. In 2011 zal de website voor het ministerie verder worden
uitgebouwd.
Vaartuigen SRD 150.000,-; ter optimalisering van de dienstverlening zal
ook in dienstjaar 2011
in de behoefte aan vaartuigen voor de
districtscommissariaten worden voorzien.
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TITEL II: BELEIDSPROGRAMMA’S
Tabel 1:

Code

Kostensoort

bed

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MOP-Beleidsgebied: Ruimtelijke ordening
MOP-Beleidsprogramma: Regionale Ontwikkeling

100 Onderhoud gebouwen en terreinen
101 Onderhoud wegen, irr. en kunstw
105 Bouwkundige werken/acc. voorz.
108 Radio Boskopu
109 Community Development Fund

3.494
5.470
11.349
95
253

2.250
9.225
4.325
600
400

MOP-Beleidsgebied: Ruimtelijke ordening
MOP-Beleidsprogramma: Ontwikkeling Binnenland

107 Gebouwen, wegen, bruggen Brok
121 SFOB
122 Dorpsontwikkeling
Grondenrechten en Traditioneel

123 Gezag
124 SSDI

2.000
2.500
5.000
300
-

2.113
4.320
2.376
216
0

2.700
3.200
3.100
300
0

3.807
2.304
4.371
423
0

3.000
2.000
3.322
400
0

1.252
0
4

2.325
7.585
1.000

1.000
3.000
2.000

1.195
0
600

1.600
0
800

2.256
0
1.128

1.715
0
857

255
326

1.000
440

1.000
-

470
430

500
600

705
858

536
652

1.981
0
2.052
2.700
1.800
5.040
5.040
1.800
1.200
1.000
3.520
2.790

2.760
0
2.800
3.600
2.400
6.451
6.451
1.700
1.600
1.500
5.500
3.700

3.892
0
3.948
5.076
3.384
9.096
9.096
2.397
2.256
2.700
8.755
5.000

3.000
0
3.000
3.900
2.572
6.930
6.919
1.822
1.715
2.052
6.654
3.800

MOP-Beleidsgebied: Hervorming publieke sector
MOP-Beleidsprogramma: Decentralisatie openbaarbestuur

110 Decen. and Local
113 Voertuigen
114 Districtsbestuur Wanica
115 Districtsbestuur Para
116 Districtsbestuur Commewijne
117 Districtsbestuur Marowijne
118 Districtsbestuur Nickerie
119 Districtsbestuur Paramaribo N- O
120 Districtsbestuur Paramaribo Z- W
125 KISD
126 Districtsbestuur Sipaliwini
127 Waterschappen
Totale Beleidsprogramma's

1.400 12.751 19.053
60
1.181 3.100 2.850
1.486 3.400 3.500
1.700 2.500 2.500
3.000 6.000 3.000
2.763 6.000 4.366
1.935 2.500 2.500
1.500 1.200 1.500
486
350 1.000
0 2.000 6.000
0 3.500 5.000

38.009 72.451 68.069 40.643 51.262 71.452 54.846
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TOELICHTING PER BELEIDSMAATREGEL
Beleidsmaatregel
100
Onderhoud Gebouwen en Terreinen
De projecten vallende onder deze maatregelen vloeien voort uit de zorggebieden:
regionaal bestuur, ontwikkeling binnenland, beheer van de staatslogeergebouwen en
de openbare markten. Het betreft in deze onderhouds-, renovatie en
uitbreidingswerkzaamheden aan overheidsgebouwen en andere openbare faciliteiten.
De hierna volgende projecten zullen worden uitgevoerd:
Boven Suriname gebied
Renovatie krutu oso en aanpassing tot multifunctioneel gebouw te Jaw-Jaw
200,000
Renovatie krutu oso en aanpassing tot multifunctioneel gebouw te Toemaipa
200,000

Tapanahony gebied
Renovatie bestuurskantoor te Amotopo

250,000

Coronie
Renovatie 5-tal dienstwoningen
Renovatie vleeswinkel te Totness

500,000
250,000

Saramacca
Renovatie 5-tal dienstwoningen

600,000

Totaal

2,000,000

Beleidsmaaatregel
101
Onderhoud Wegen, Irrigatie en Kunstwerken
Onder deze maatregel vallen de werkzaamheden regarderende onderhoud en het
treffen van secundaire en tertiaire civieltechnische voorzieningen voor zowel natte
als droge infrastructuur. De volgende projecten zullen in dit kader worden
uitgevoerd:
Bruggen en viaducten
Afwatering en waterkering
Beschoeiingen
Wegen

1,000,000
600,000
100,000
800,000

Totaal

2,500,000

Om vooral de productie in de diverse gebieden te stimuleren (landbouw en toerisme
e.d. moeten de wegen, lozingen met daarin gelegen kunstwerken regelmatig
onderhouden worden.
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De maatregelen onder code 101 (SRD 2.500.000,00) die allen te maken hebben met
civieltechnische werken zullen ook in het begrotingsjaar 2011 worden uitgevoerd.
Beleidsmaatregel
105
Bouwkundige
werken
/
accommodatie
voorzieningen
Onder deze
maatregel worden bouwkundige werkzaamheden (nieuwbouw)
ondergebracht.
De raming is verhoogd van SRD 3.000.000,00 naar SRD 5.000.000,00; omdat voor
de ontwikkeling van het binnenland – met name het Tapanahony- en het Boven
Saramaccagebied – de multifunctionele gebouwen noodzakelijk zijn.
In dit kader zullen diverse bouwkundige werkzaamheden in de verschillende
districten worden uitgevoerd; onder andere zullen de bouw van gemeenschapshuizen
(krutu-osos) ressort- en districtsraadskantoren ter hand worden genomen.
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Boven Suriname gebied
Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Pada Lafanti

200.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Dang Gogo 1

200.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Kamba Loewa

200.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Hei Koenoenoe

200.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Peng Peng

200.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Bofo Koele

200.000

Tapanahony gebied
Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Tabiki

250.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Manlobie/Vandakie

250.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw Pikin Kondre

250.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Polokaba

300.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Saje

250.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Apetina

500.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Tepoe

500.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Kawemhaken

500.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Lawa Tabiki

300.000

Boven Saramacca gebied
Nieuwbouw multifunctioneel gebouw te Makajapingo

200.000

Coronie
Nieuwbouw ressortkantoor te Novar

200.000

Nieuwbouw districtsraadskantoor te Totness

300.000

Totaal

5.000.000

Beleidsmaatregel
107
Gebouwen, wegen, bruggen Brokopondo
Het geraamd bedrag voor deze beleidsmaatregel is verhoogd van SRD 850.000,00
naar SRD 1.000.000,00. Deze verhoging heeft te maken met het aantal uit te voeren
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projecten in dienstjaar 2011. Er zal een multifunctioneel gebouw te Drepada worden
opgezet en er is een wijziging in het budget van het project Nieuwbouw Markt.
Voorts zullen bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd worden
in het district Brokopondo. Het betreft de volgende projecten:

Renovatie krutu oso en aanpassing tot multifunctionele gebouw te Baku

100.000

Renovatie CTA-gebouw

250.000

Nieuwbouw multifunctionele gebouw te Compagniekreek

250.000

Nieuwbouw Markt

200.000

Nieuwbouw multifunctioneel gebouw Drepada

200.000

Totaal

1.000.000

Beleidsmaatregel
108
Radio Boskopu
In verband met het decentralisatieproces zal Radio Boskopu, samen met de afdeling
Voorlichting en Burgerparticpatie worden uitgebreid en versterkt met de nodige
apparatuur. Verder zal de zendstudio gemoderniseerd worden. Een bedrag van
ongeveer SRD 300.000,00 is geraamd ten behoeve van deze maatregel.
Beleidsmaatregel
110
Decentralization and Local Government
Strenghtening Program
Het DLGP II wordt in drie (tot vijf) jaren uitgevoerd.
Het programma bestaat uit twee componenten t.w. Capaciteitsopbouw en
Infrastructurele werken. Voor de Capaciteitsopbouw is een bedrag van US$
5.000.000,00 (5 miljoen USDollar) goedgekeurd waarvan US$ 3.500.000,00 door IDB
wordt gefinancierd en US$ 1.500.000,00 door de Surinaamse overheid wordt
ingebracht in de vorm van counterpartbijdrage. De infrastructurele werken zijn
geraamd op ongeveer US$ 10 miljoen. De totale lening bedraagt US$ 15 miljoen. Het
programma zal geëvalueerd en waarnodig bijgesteld worden. Gericht op een
verantwoorde decentralisatie, overheidsbestuur en versterking van de
volksvertegenwoordigingsorgaan per regio.
Naast de districten Wanica, Para, Nickerie, Commewijne, Marowijne zullen ook de
overige districten Paramaribo, Sipaliwini, Saramacca, Coronie en Brokopondo
voldoende worden versterkt en gecertificeerd om begroting en financieel beheer te
voeren.
Voor het dienstjaar 2011 zal op de begroting van het ministerie van Regionale
Ontwikkeling een IDB-lening van SRD 17.798.329 (US $ 5.312.934,00) en een
counterpartbijdrage van SRD 1.255.000,00 worden opgebracht.
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Beleidsmaatregel
114 tot en met 120 en 126
Deze beleidsmaatregelen hebben allen te maken met het financieringstekort op
de districtsbegroting van de gedecentraliseerde/gecertificeerde districten
De tien districten, bestaande uit elf districts-commissariaten volgens de
bestuursindeling van Suriname, stellen jaarlijks ingevolge de Wet Regionale Organen
en de Interimwet Financiële Decentralisatie – na de burgers tijdens openbare
vergaderingen te hebben gehoord – de districtsbegroting vast en dienen deze in bij de
Minister van Financiën door tussenkomst van de Minister van Regionale
Ontwikkeling. Op deze begrotingen komen onder andere autonome taken voor, die
middels eigen inkomsten moeten worden gefinancierd (artikel 4 middelen), en indien
er tekorten zijn worden er op de begroting van het Ministerie middelen opgebracht
(beleidsmaatregelen 114 t/m 120) ter financiering van deze tekorten. De
Districtsbegroting bevat ook medebewindstaken, en is ingevolge artikel 54 lid 2 van
de WRO zodanig ingericht dat daarin duidelijk blijkt onder welk der directoraten van
ministeries de opgebrachte post ressorteren, met de bedoeling dat die ministeries
zoveel mogelijk die maatregelen op hun begroting opnemen om na goedkeuring van
de staatsbegroting deze in medebewind in die respectievelijke districten uit te voeren.
De inkomsten uit de artikel 4 middelen dienen ter dekking van de uitgaven m.b.t. de
autonome taken, voorkomende op de Districtsbegroting. Echter zal blijken dat deze
inkomsten vooral in het begin niet alle uitgaven kunnen dekken, vandaar dat er
begrotingsmiddelen (zie beleidsmaatregelen 114 t/m 118) zijn opgebracht om het
tekort te dekken (districtsinkomsten minus districtsuitgaven).
Beleidsmaatregel
114
Districtsbestuur Wanica
“Districtsbestuur Wanica” heeft een uitgaven van SRD 3.287.740,00
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 437.740,00
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgaven): SRD 2.850.000,00
Beleidsmaatregel
115
Districtsbestuur Para
“Districtsbestuur Para” heeft een uitgaven van SRD 3.851.100,00
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 351.100,00
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgaven): SRD 3.500.000,00
Beleidsmaatregel
116
Districtsbestuur Commewijne
“Districtsbestuur Commewijne” heeft een uitgaven van SRD 2.608.230,00
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 108.230,00
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgaven): SRD 2.500.000,00
Beleidsmaatregel
117
Districtsbestuur Marowijne
Vanwege aanpassing van het beleid, is het budget van de raming teruggebracht van
SRD 6.000.000,00 naar SRD 3.000.000,00;
“Districtsbestuur Marowijne” heeft een uitgaven van SRD 3.005.140,00
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 5.140,00
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Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgaven): SRD 3.000.000,00
Beleidsmaatregel
118
Districtsbestuur Nickerie
Vanwege aanpassing van het beleid, is het budget van de raming teruggebracht van
SRD 6.000.000,00 naar SRD 4.366.000,00;
“Districtsbestuur Nickerie” heeft een uitgaven van SRD 4.480.540,00
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 114.540,00
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgaven): SRD 4.366.000,00
Beleidsmaatregel
119
Districtsbestuur Paramaribo N-O
Het district Paramaribo, bestuursressort Noord-Oost heeft een uitgaven van
SRD 2.500.000,00. Level 2 certificatie is in proces en de districtsverordening voor
het districtsfonds is reeds afgekondigd, maar de inkomsten uit artikel 4 (lid 1) kunnen
nog niet geraamd worden voor begrotingsjaar 2011 vanwege het niet behalen van
level 2.
Beleidsmaatregel
120
Districtsbestuur Paramaribo Z-W
Het district Paramaribo, bestuursressort Zuid-West heeft een uitgaven van
SRD 1.500.000,00. Level 2 certificatie is in proces en de districtsverordening voor
het districtsfonds is reeds afgekondigd, maar de inkomsten uit artikel 4 (lid 1) kunnen
nog niet geraamd worden voor begrotingsjaar 2011 vanwege het niet behalen van
level 2.
Beleidsmaatregel
121
Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland
Het geraamd bedrag voor deze beleidsmaatregel is verhoogd van SRD 823.000,00
naar
SRD 3.000.000,00; omdat er tekorten zijn geconstateerd ten aanzien van diverse
projecten. Ter continuering van de projecten in het binnenland zal in het kader van
het SFOB 3 programma het resterend bedrag (Euro 183.467,24 oftewel SRD
777.000) uit de NHAS-middelen worden besteed. Dit zal gebruikt worden voor
gemeenschapsontwikkelingsprojecten en watervoorzieningcentra en duurzame
(groene) energie, alsook voor capaciteitsopbouw voor de lokale gemeenschap in het
beheer van de faciliteiten.
In het dienstjaar 2011 zijn ook middelen opgebracht, zijnde overheidsbijdrage ter
dekking van de overheadkosten van het stichting, te weten bestuurskosten, vaste
lasten en salarissen voor een bedrag van SRD 300.000,00. Daarnaast zal voor een
bedrag van SRD 1.923.000,= de geconstateerde tekorten ten behoeve van de in
uitvoering zijnde en nog uit te voeren projecten worden gefinancierd.
Beleidsmaatregel
122
Dorpsontwikkeling
“Deze beleidsmaatregel” is verhoogd van SRD 600.000,00 naar SRD 2.000.000,00.
De verhoging is bedoeld voor het uitvoeren van pilotprojecten om zodoende te
geraken tot een duurzame ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.
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Onder deze maatregel worden middelen opgebracht om kleinschalige projecten te
financieren die in het kader van de geïntegreerde ontwikkeling van dorpen zullen
worden uitgevoerd. Deze projecten zullen in samenspraak met de gemeenschappen
worden opgesteld en uitgevoerd, mede ter stimulering van de zelfwerkzaamheid.
Voor het begrotingsjaar 2011 zullen de projecten ter verbetering van de infrastructuur
c.q. ruimtelijke inrichting, milieubescherming, hygiëne en het ontwikkelen en
bevorderen van micro-ondernemerschap verder worden uitgevoerd.
 Infrastructuur en ruimtelijke inrichting
SRD 1.000.000,00
 Milieu en hygiëne
SRD 500.000,00
 Micro-ondernemerschap
SRD 500.000,00
Beleidsmaatregel
123
Grondenrechten en traditioneel gezag
“Deze beleidsmaatregel” is verhoogd van SRD 500.000,00 naar SRD 1.000.000,00.
De verhoging van SRD 500.000,00 is ontstaan door gewijzigde projecten en
activiteiten in de “Nota van Wijziging voor het dienstjaar 2011 van het Ministerie
van Regionale Ontwikkeling” ten opzichte van de “Ontwerpbegroting voor het
dienstjaar 2011 van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling”. Het is verwachtbaar
dat de kosten voor de geplande projecten en activiteiten op het gebied van consultatie
en onderzoek en studie
SRD 500.000,00 hoger zullen zijn.
In het kader van de erkenning van tribale rechten en het evalueren van mogelijkheden
ter regulering en of versterking van het traditioneel gezag zullen de nodige
activiteiten worden uitgevoerd. Tot deze activiteiten zullen behoren het houden van
het verrichten van onderzoek en studies en dergelijke. Om het bovenstaande tot stand
te brengen zal er ook gewerkt worden met informatie dat verkregen is uit het S.S.D.I.
project. Voor het dienstjaar 2011 is geraamd:
 Consultatie
SRD 700.000,00
 Onderzoek en studies
SRD 300.000,00

Beleidsmaatregel 124 Support for the Sustainable Development planning of the
Interior
Deze beleidsmaatregel is afgevoerd omdat het project in het dienstjaar 2010 zal
worden afgerond.
Beleidsmaatregel
125
Kennisinstituut voor Surinaamse Districten
In het dienstjaar 2011 zal het kennisinstituut verder gaan met het verzorgen van
opleidingen, cursussen en trainingen voor de bestuursdienst. Tevens zal dit instituut
belast zijn met het opzetten, uitvoeren en monitoren van onderzoeksactiviteiten,
gericht op verdere professionalisering van de bestuursdienst. De geschatte middelen
ad. SRD 1.000.000,00 zullen worden aangewend voor administratieve kosten, huur
van een gebouw en bijkomende vaste lasten. In het kader hiervan wordt zal er een
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duidelijke integratie van het IBAS (Informatie Bestuursambtenaren Suriname)
plaatsvinden.
Beleidsmaatregel
126
Districtsbestuur Sipaliwini
Deze beleidsmaatregel is verhoogd van SRD 5.000.000,00 naar SRD 6.000.000,00.
Het verschil van SRD 1.000.000,00 zal mede besteed worden aan de inrichting van
bestuurscentra.
Het district Sipaliwini heeft reeds het certificeringsproces level 2 voltooid. In dat
kader zal dit districtsbestuur ook in het begrotingsjaar 2011 worden opgenomen als
een beleidsmaatregel en wel voor een bedrag van SRD 6.000.000,00. Dit bedrag zal
aangewend worden voor de verdere ontwikkeling van de 3 bestaande bestuurscentra
en de planning en implementatie van het bestuurscentrum Apoera. Voor de
resterende 3 (drie) bestuurscentra zullen er verdere studies gedaan worden. De
betrokkenheid van de SFOB hierbij als medeplanning en – monitorend orgaan voor
het ministerie zal hierbij worden voortgezet en verder inhoud worden aangegeven.
Beleidsmaatregel
127
Waterschappen
Dit beleidsmaatregel is verhoogd van SRD 3.731.000,00 naar SRD 5.000.000,00;
omdat de vorige raming alleen bedoeld was voor overliggend waterschap van
Nickerie, terwijl aan waterschappen in andere districten ook de nodige aandacht zal
worden besteed.
Waterschappen zijn onder andere nodig voor het ontwikkelen en faciliteren van de
agrarische sector, o.a. het verhogen van de rijstproductie op de landbouw gronden. In
het komende begrotingsjaar zal het ministerie verder inhoud geven aan haar
waterschapstaken. Hierbij zullen de inactieve waterschappen waar nog relevant
geheractiveerd worden en nieuwe zullen worden ingesteld. De districten die hiervoor
in aanmerking komen zijn de districten Nickerie, (overliggend waterschap mcp
bedrag srd 3.731.000,=) en de overige districten (Wanica, Para, Coronie, Saramacca
en Marowijne bedrag srd 1.269.000,=) . De liquiditeitsbehoefte bedraagt
SRD 5.000.000,00.
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Beleidsmaatregel

Verwachte
beleidsresultaten
eind 2010

per

Verwachte
beleidsresultaten
eind 2011

per

MOP-Beleidsgebied:
Ruimtelijke ordening
MOP-Beleidsprogramma:
Regionale Ontwikkeling
100

Onderhoud
terreinen

gebouwen

en

Verwachte
realisatie
SRD 2.250,00

101

Onderhoud wegen, irr., en
kunstwerken

Verwachte
realisatie
SRD 9.225,00

105

Bouwkundige werken

Verwachte
realisatie
SRD 4.325,00

108

Radio Boskopu

Verwachte
SRD 600,00

realisatie

109

Community
Fund Suriname

Verwachte
SRD 400,00

realisatie

Development

Verwachte
beleidsresultaat
2.000,00
Verwachte
beleidsresultaat
2.500,00
Verwachte
beleidsresultaat
5.000,00
Verwachte
beleidsresultaat
300,00

MOP-Beleidsgebied:
Ruimtelijke ordening
MOP-Beleidsprogramma:
Ontwikkeling Binneland
107

Gebouwen, wegen, bruggen
Brokopondo

Verwachte
realisatie
SRD 2.325,00

121

SFOB

Verwachte
realisatie
SRD 7.585,00

122

Dorpsontwikkeling

Verwachte
realisatie
SRD 1.000,00

123

Grondenrechten
Traditioneel Gezag

124

SSDI

en

Verwachte
realisatie
SRD 1.000,00
Verwachte
SRD 440,00

realisatie

Verwachte
beleidsresultaat
SRD 1.000,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 3.000,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 2.000,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 1.000,00

SRD

SRD

SRD

SRD
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MOP-Beleidsgebied:
Hervorming Publieke sector
MOP-Beleidsprogramma:
Decentralisatie
openbaar
bestuur
110

Decen. And Local Governm.
Strenght. Program

Verwachte
realisatie
SRD 12.751,00

114

Districtsbestuur Wanica

Verwachte
realisatie
SRD 3.100,00

115

Districtsbestuur Para

Verwachte
realisatie
SRD 3.400,00

116

Districtsbestuur Commewijne

Verwachte
realisatie
SRD 2.500,00

117

Districtsbestuur Marowijne

Verwachte
realisatie
SRD 6.000,00

118

Districtsbestuur Nickerie

Verwachte
realisatie
SRD 6.000,00

119

Districtsbestuur Paramaribo NO

Verwachte
realisatie
SRD 2.500,00

120

Districtsbestuur Paramaribo ZW

Verwachte
realisatie
SRD 1.200,00

125

KISD

Verwachte
SRD 350,00

126

Districtsbestuur Sipaliwini

Verwachte
realisatie
SRD 2.000,00

127

Waterschappen

Verwachte
realisatie
SRD 3.500,00

realisatie

Verwachte
beleidsresultaat
SRD 19.053
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 2.850,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 3.500
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 2.500,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 3.000,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 4.366,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 2.500,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 1.500,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 1.000,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 6.000,00
Verwachte
beleidsresultaat
SRD 5.000,00

2011

TITEL III

No. 112

21

MIDDELENBEGROTING
Bedragen

SRD 1.000

Ontvangsten
Code Niet belastingmiddelen
Opbrengst marktverg. en
80.40.04 koelcellen(marktgelden)
Diverseniet belasting
80.50.99 ontvangsten
Opbr.v.recreatieoorden,
sportaccomodatie,
80.60.03 logeergebenmusea
80.60.06 Bestekkosten
Totaal Niet belastingmiddelen
Donormiddelen
90.00.08 Nederland, donatie
Totaal donormiddelen
Leningen
90.10.05 IDB, ontvangenleningen
Totaal Leningen
Totaal Middelenbegroting

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

223

250

250

250

250

250

250

537

1

1

1

1

1

1

97
59
916

70
50
371

100
50
401

70
50
371

70
50
371

70
50
371

70
50
371

2.489 7.585
7.585

777
777

371

371

371

371

1.550 11.837 17.798
1.550 11.837 17.798
2.466 19.793 18.976

Toelichting
80.40.04Opbrengst van marktvergunningen en koelcellen (Marktgelden)
De verkoopstands van de markten worden verhuurd waarvoor markt- en standsgelden
zullen worden ontvangen. Voor het dienstjaar 2011 zullen de markt- en standsgelden
aangepast worden. De opbrengsten zijn geraamd op SRD 250.000,00 voor de
Centrale Markt Paramaribo, Markt Zuid en de markten van de districten Wanica,
Marowijne, Saramacca, Coronie en Nickerie.

x
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80.50.99
Diverse niet belasting ontvangsten
De afdeling Algemene Zaken van het Ministerie laat distinctieven maken welke door
verkocht worden aan bestuursambtenaren. De opbrengsten hiervan zijn geraamd op
SRD 1.000,00. Het tarief wordt bepaald door het ministerie van Financiën.
80.60.03Opbrengst van recreatieoorden,sportaccommodatie,logeergebouwen en
musea
In de districten Coronie, Nickerie en Brokopondo zijn er staatslogeergebouwen welke
over het algemeen gebruikt worden door de ambtenaren van de diverse ministeries.
De inrichting van deze gebouwen heeft reeds plaatsgevonden. Het ministerie zal de
verblijfkosten van de staatslogeergebouwen verhogen om meer inkomsten te
generen. De opbrengsten hiervan zijn geraamd op SRD 100.000,00.

80.60.06Bestekkosten
De verwachte opbrengsten voor bestekken voor het begrotingsjaar 2011 zijn SRD
50.000,00.
90.00.08Nederland, donatie
Het verwachte saldo voor het dienstjaar 2011 uit de NHAS-middelen van ongeveer
SRD 777.000 zal worden besteed aan de uitbetaling van dienstverleners, aannemers
en de kosten van het bureau.
90.10.05IDB, ontvangen leningen
De IDB-lening betreft de verwachte middelen ter financiering van het DLGP-II. Voor
het begrotingsjaar 2011 is dat ongeveer SRD 17.798.329 (US $ 5.312.934,00).
Districtsontvangsten
De districten Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie zijn reeds
gecertificeerd; wat inhoudt dat deze districten een zelfstandig begrotings- en
financieel beheer voeren.
Deze vijf districten hebben behalve een uitgaven- ook een middelenbegroting op
grond van artikel 4 van de Interimwet Financiële Decentralisatie. Deze wet bepaalt
dat de daarin limitatief opgesomde belasting- en niet-belasting middelen, alsook de
begrotingsmiddelen, die voor die districten zijn bestemd, gestort worden in de
respectievelijke districtsfondsen.
De begrotingsmiddelen worden dienovereenkomstig reeds in de districtsfondsen
gestort voor de financiering van de districtsbegroting en worden aan het ministerie
kwartaalsgewijs verantwoord bij het indienen van bestedingsplannen. Voor wat
betreft de belasting en niet belastingmiddelen, zijnde districtsinkomsten, geschiedt
de storting in het districtsfonds van de respectievelijke districten met in achtneming
van de “richtlijnen storting artikel 4 middelen”, vastgesteld bij beschikking van de
Minister van Financiën en van Regionale Ontwikkeling d.d. 08-11-2006 No. 7239. In
deze beschikking is bepaald, dat maandelijks de storting dient te geschieden in het
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betreffende districtsfonds, van de in artikel 4 lid 1 van de Interimregeling Financiële
Decentralisatie genoemde inkomsten ten behoeve van de daarvoor in aanmerking
komende districten, ongeacht of deze inkomsten door de Districts-Administrateur, de
Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen,
een Ministerie, dan wel een overheidsinstelling zijn geïnd of ontvangen. Voorts is
bepaald, dat voormelde organen en overheidsinstellingen ieder kwartaal schriftelijk
verslag doen aan de Directeur van Financiën, de Directeur der Belastingen en het
Districtsbestuur van het betreffende district, over de omvang en de herkomst van de
in het betreffende kwartaal in het districtsfonds gestorte inkomsten met toevoeging
van afschriften of kopieën van de betreffende stortingsbewijzen.
Ter uitvoering van de Interimwet Financiële Decentralisatie worden de inkomsten
verkregen uit artikel 4 vanaf 2009 opgebracht op de begroting van de gecertificeerde
districten Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie, die ingebed zijn in de
begroting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Aangezien het regime van
de artikel 4 middelen nog bij de desbetreffende ministeries is blijven deze ministeries
ten behoeve van de districten innen totdat de districten successievelijk het regime
overnemen. Vermeldenswaard is dat deze ministeries dan de inkomsten niet meer
opbrengen op hun begrotingen maar wel het beleid t.a.v. de inning, vaststellen c.q.
wijzigen van tarieven. De artikel 4 middelen (lid 1) worden voor het dienstjaar 2011
alleen door het district opgebracht en ingebed in de begroting van het ministerie.
Gelet op het proces van de financiële decentralisatie zijn de minimale inkomsten
begroot op de middelenzijde van de districtsbegroting (middelenbegroting districten
t.o.v. beleidsmaatregel 114 t/m 118 ). Het verschil tussen districtsinkomsten en
uitgaven, d.w.z. het financieringstekort, wordt per district opgebracht als
beleidsmaatregel 114 t/m 118 (uitgaven) op de begroting van het ministerie van
Regionale ontwikkeling.
Mocht blijken, dat de districten een overschot aan inkomsten hebben, dan gelden de
“richtlijnen, vastgesteld bij beschikking van de Ministers van Financiën en Regionale
Ontwikkeling van 08-11-2006 No. 7240 par 2 g) waarin is bepaald, dat de besteding
daarvan alleen kan plaatsvinden via een door de Districtsraad opgestelde (en
goedgekeurde) additionele begroting van de Districtsraad, met dien verstande, dat de
te financieren autonome taken wel moeten voorkomen op de districtsbegroting, die
onderdeel van de staatsbegroting is en waarvoor er –wegens budgetplafond – geen
begrotingsmiddelen beschikbaar zijn.
Mocht blijken dat de inkomsten tegenvallen tegenover de ramingen van de uitgaven
dan is in par 2 c van voormelde beschikking geregeld, dat de uitgaven worden
verlaagd tot het niveau van de inkomsten.
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Artikel 4 Middelenstaat gecertificeerde districten:
Districtsontvangsten2010

114
115
116
117
118
Wanica
Para
Commewijne Marowijne Nickerie
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
Huurwaarde belastingen
275.00
20.00
3.00
1.00
18.00
300.00
Vermakelijkheidsbelastingen
50.00
30.00
1.00
19.30
Wet op drankhuizenen
huizenvanopenbare
vermakelijkheden
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
Marktgelden
12.00
0.00
0.00
8.60
0.00
Begrafenisgelden
2.50
0.10
0.01
0.21
0.00
Zondagsrust boete
0.24
0.00
0.00
0.00
31.00
Bedrijfsvergunningen
80.00
75.00
3.00
59.50
0.00
Recognitie gebruik openbare wegen 1.20
0.10
0.01
0.00
Recognitie vergunningengebruik openbare
1.00wegen 0.00
0.01
0.01
0.00
Gedestilleerdrecht
1.80
0.10
0.01
0.10
4.67
Overige inkomsten
14.00
4.26
Totaal eigenmiddelen
437.74
351.10
108.23
5.14
114.54

Paramaribo, 30 augustus 2011,
DESIRÉ D BOUTERSE

