Dank u wel voorzitter.
Mevrouw de Voorzitter! Onder uw hamer liggen de begrotingen over het
dienstjaar 2016, en deze begrotingen zijn de eerste begrotingen voor deze nieuw
aangetreden parlement en regering, die wij zullen behandelen in uw parlement.
Als coalitielid is het mijn taak om de regering kritisch te begeleiden en het belang
van onze naties voorop te plaatsen. Zoals u bekend bevindt ons land zich in
moeilijk ecomisch vaarwater, en het is een uitdaging voor deze nieuw
aangetreden regering om slands huishouden draaiende te houden met de weinige
middelen die wij als land zelf moeten opbrengen omdat onze inkomsten uit de
minerale sector drastische zijn teruggelopen door dalende prijzen op de
wereldmarkt de afgelopen 2 a 3 jaren. In deze moeilijke economische tijd voor
onze open, kleine en import economie is het nu meer dan tijd om over te gaan tot
diversificatie van ons economie, en gezamenlijke inspanningen getroosten om de
sectoren; toerisme, zakelijke dienst verlening, klein ondernemerschap en
voornamelijk de agrarische sector te ontwikkelingen.
Mevrouw de Voorzitter, het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, heeft
de volgende beleidsdoelen:
1. Het realiseren en waarborgen van de voedselzekerheid voor de totale
Surinaamse samenleving
2. Het waarborgen van de agrarische gezondheid en voedselveiligheid
3. Het ontwikkelen van een duurzame agrarische sector
4. Het doen ontwikkelen van de agrarische sector tot de voedsel producent en
leverancier voor het Caraibisch gebied
5. Het vergroten van de bijdrage van de agrarische sector aan de nationale
economie
6. Het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor het duurzaam ontwikkelen
va de agrarische sector
7. Het managen van de rand voorwaarden en risico’s bij de uitvoering van het
agrarisch beleid

Mevrouw de Voorzitter, jaarlijkse wordt USD 5 miljard aan voedingsmiddelen
geïmporteerd door de Caricom, ik ben blij met de doelstellingen van de regering
als boven genoemd. de doelstellingen van het ministerie van LVV. Als gekeken
wordt naar punt 4 van de doelstelling wil ik via u aan de regering vragen, hoe de
regering dit tracht te bewerkstelligen, want het is een heel lovenswaardig
inspanning nu wij minder inkomsten uit de mijnbouw sector krijgen. De agro
sector zou de nieuwe kurk kunnen zijn waarop onze economie moet drijven mits
goed aangepakt. Als het ons lukt 1/5 deel op jaar basis van de importen naar het
Caricom veilig te kunnen stellen, maar we moeten met zijn allen begrijpen dat
investeren in de landbouw duurzamer is dan investeren in het eindige mineralen
sector. De regering praat in de ondersteunende maatregelen over
gezinslandbouw, in het binnenland wordt er veel aan deze vorm van landbouw
gedaan, maar opeenvolgende regring hebben nagelaten deze bewoners adequaat
te ondersteunen en begeleiden in duurzame productie en het waarborgen van de
voedsel veiligheid.
Mevrouw de Voorzitter via u wil ik aan de regering de vraag stellen als er een plan
is hoe de Surinamers te motiveren om aan landbouw te gaan doen, zodat wij
werkelijk de voedselschuur van het Caraibisch gebied worden. Het District
Brokopondo was eens een bloeiend landbouw district maar momenteel zien wij
een teruggaan, omdat er niets eens een goed draaiende afdeling van het
Ministerie van LVV aanwezig is in het district Brokopondo, en het gaat niet alleen
om LVV maar ook andere diensten van de overheid die haast nergens te
bespeuren zijn in het district, het district Brokopondo heeft heel veel potentie;
land, arbeidskrachten en Voorzitter de bevolking van het district staat te popelen
om deel te nemen aan het productie proces, wat ze missen, is de begeleiding en
stimulans, om geregeld hun producten af te zetten. Voorzitter via u aan de
regering, zou de regering ons kunnen uitleggen hoe de inspanningen/
voornemens van het ministerie LVV geïmplementeerd zal worden in geheel
Suriname zodat iedere burger die wil produceren de ruimte krijgt zijn bijdrage te
leveren. Voorzitter , voorts wil ik voorstellen om de mensen in het binnenland een
stuk land (5 ha) te geven waarop zijn kunnen planten en /of het kweken van
dieren onder begeleiding van het Ministerie van LVV.
Mevrouw de voorzitter, via u aan de regering wens ik graag geïnformeerd te
worden omtrent het directoraat voor agrarische ontwikkeling Binnenland, wat de

stand van zaken zijn, aangaande dit directoraat en wanneer de regering
daadwerkelijk dit van de grond wenst te krijgen, om het district Brokopondo ook
mede te laten produceren om hun bijdrage ook in dit opzicht te mogen leveren.
Binnenland bewoners zijn van huis uit landbouwers, maar wat nodig is, is een
stukje begeleiding, organisatie, trainingen zodat men meer kan halen uit hun
productie.
Vz. De President van de Republiek Suriname, heeft recent aangegeven dat de
ondersteunende maatregelen dienen om de gezinslandbouw te stimuleren.
Om Suriname tot het voedselschuur van het Caraibische gebied te maken, de
gedachte Suriname tot de voedsel schuur een realiteit laten worden kan als wij
de nodige investering in de landbouw plegen, waarbij er in kennis en manpower
geïnvesteerd gaat worden.
Voorzitter het land gaat nu door een financiële moeilijke periode omdat wij als
land ons altijd hebben gericht op hulpbronnen die eindig zijn en die van
fluctuaties van buiten afhankelijk zijn. Als grondstof producerend land heb je de
grondstof prijzen niet in de hand.
Mevrouw de Voorzitter, het is nu meer dan tijd om de economie van het land
diversificeren, waarbij de nodige inspanningen gepleegd moet worden in het
investeren in de landbouw. Internationaal is men tot het besef gekomen dat
organische productie het beste is en duurzamer is voor de nationale gezondheid,
dit is iets dat wij als land zouden kunnen promoten, Mevrouw de Voorzitter
producten die organisch zijn verbouwd kosten veel duurder en hebben ook
betere markt toegang.
Mevrouw de Vz, de president heeft tijdens de behandeling van de
ondersteunende maatregelen de Gezins landbouw als een van de maatregelen
genoemd, Voorzitter als kind van het binnenland weet ik als geen ander dat de
mensen in het achterland zich sinds jaar en dag bezig houden met de
gezinslandbouw, maar de nodige ondersteuning vanuit de overheid ontberen ze
om hun voedsel zekerheid te garanderen en en de surplus te verkopen. Voorzitter
de mensen van het binnenland willen produceren,

Voorzitter mijn vraag concreet aan de minister, kan de minister ons duidelijk
maken hoe het beleid van ministerie in het binnenland geïmplementeerd zal
worden? Sozavo
Mevrouw de voorzitter, het ministerie van Sozavo heeft als doelstelling om de
welzijn van de Surinaamse samenleving te bewerkstelligen, via u aan de regering,
zou de minister ons kunnen aangeven hoe het beleid van het Ministerie zich zal
vertalen naar de mensen in het binnenland. Meneer de voorzitter hoe zal het
ministerie van Sozavo de BSZR kaarten in het binnenland distribueren daar er
mensen in het bestand van het Ministerie voorkwamen onder de on – en min
vermogenden?
Voorzitter kan de minister ook aangeven de aantallen mensen met een beperking
in het achterland en hoe de voorziening die hier in de stad worden ingesteld ook
zullen gelden voor deze groep in het binnenland.
Als gekeken wordt naar de doel en taakstelling van dit department, is zorgen voor
de huisvesting, MMEB, social zwakkeren. Meneer de Voorzitter, de bevolking van
Brokopondo heeft nu reeds behoefte aan goede huizen, niet de kasten die zijn
opgezet ten tijde van de transmigratie van de dorpen in het district Brokopondo,
we zien dat het LISP heel goed bezig is geweest, bij het opzetten van huizen in het
binnenland, nu merken wij dat op de begroting van dit ministerie 0 staat voor dit
beleidspunt? Mijn vraag via u aan de minister, als de minister ons kan informeren,
over het plan hoe wij ertoe kunnen geraken dat er ook huizen in het district
Brokopondo worden opgezet?
Mevrouw de Voorzitter het Ministerie van RO:
Als ik zo kijk naar de begroting van het Min van RO dan merk ik dat de regering
behoorlijk heeft geknipt op tal van beleidsmaatregelen van dit ministerie.
Mevrouw de Voorzitter, mijn vraag aan de regering is, als de regering wel
voldoende rekening heeft gehouden met beleidsmaatregelen, waarbij er reeds
lopende afspraken en of contracten zijn getekend. Voorzitter, deze ministerie
heeft een aantal doelstellingen voor deze regeerperiode:
1. Kan de ministerie ons informeren wat er gedaan zal worden om het district
meer te laten verdienen, zodat men niet al te afhankelijk hoeft te zijn van
de regering hier in Paramaribo?

2. Het ministerie heeft een beleidspunt dorpsontwikkeling, kan de minister
ons aangeven of de dorpen bij wet zijn geregeld, zodat in de toekomst
situaties als die zich hebben voorgedaan in Nw Koffiekamp voorkomen
kunnen worden.
3. Grondenrechten en het Traditioneel gezag, voorzitter via u aan de regering
kan de minister ons aangeven wat de stand van zaken is aangaande het
grondenrechtenvraagstuk en wanneer zal daadwerkelijk implementatie
van dit beleidspunt plaatsvinden? T.a.v het Traditioneel Gezag geeft de
regering aan dat het verhogen van de schadeloosstelling voor deze groep
iets is wat we moeten toejuichen. Zou de minister ons kunnen informeren
hoe dit zal plaatsvinden met het oog op de moeilijke financiele situatie
waarin het land zich thans bevindt?
Voorzitter, de regering heeft een concrete set van ondersteunende maatregelen
in uw parlement gepresenteerd.
Mevrouw de Voorzitter, de regering heeft aangegeven een maandelijkse
ondersteuning van SRD 100 beschikbaar te stellen aan kwetsbare gezinnen.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil via u aan de regering de vraag stellen; namelijk hoe
de regering het pakket van 18 basisgoederen, dat door RO zal worden
gedistribueerd, aan de mensen zal doen toekomen, als in ogenschouw mag
worden genomen dat goederen vaak 2 maal duurder zijn in het binnenland.
Mevrouw de Voorzitter ik wil de regering oproepen, voorzitter ik eis van de
regering dat in deze regeringsperiode een aanzet wordt gemaakt om het district
Brokopondo uit zijn deplorabele staat te halen, omdat dit district een enorme
bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land maar dit zien wij als
districtsbewoners niet terug in de ontwikkeling van het district. Dan praat ik over
Onderwijs, Werkgelegenheid,
Huisvesting,
Gezondheidszorg, veiligheid,
ondernemerschap en gezond drinkwater omdat deze bovengenoemde zaken
mensen in een gebied laat vertoeven.
Mevrouw de Voorzitter, het ministerie van Onderwijs:
Voorzitter, onderwijs is de backbone van elke ontwikkeling in iedere samenleving.
Als u als regering uw bevolking niet ontwikkeld kunnen we met zijn allen
begrijpen wat er zal gebeuren met het land. In Brokopondo is er geen bovenbouw

voor het LBO en het technisch onderwijs. Kinderen moeten in de vroege ochtend
de bus pakken om naar de stad reizen om zodoende onderwijs te kunnen
genieten. Soms missen de kinderen de bus voor de terugreis naar huis, wat voor
voor enorme consternaties zorgt binnen het gezin. Moeders of vaders zijn
genoodzaakt hals over kop naar de stad te komen met alle gevolgen van dien om
hun kroost te komen zoeken en op te halen. Mevrouw de Vooriztter, via u gaarne
de aandacht van de regering voor deze zaken. Voorzitter, via u wil ik de regering
ook aandacht vragen voor de problemen waarmee leerkrachten van het district
Brokopondo te kampen hebben.
Voorzitter vanwege de droge tijd hebben bepaalde scholen, lees leerkrachten,
tekort aan drinkwater waarbij de scholen met sluiting worden bedreigd. Te
Sarakreek was een soortgelijk probleem maar door ingrijpen van een DR-lid en
ondergetekende hebben wij lokale ondernemers van het gebied zover gekregen
om 100 tray water van 1.5 liter te doneren om onderbreking van het onderwijs
proces te voorkomen. Vz, graag antwoord van de regering hoe zij denkt om dit
probleem tijdelijk danwel structureel aan te pakken?
Mevrouw de voorzitter, hierbij wil ik de regering oproepen om het daarheen te
leiden dat er zo snel als mogelijk een oplossing gevonden wordt voor het
schoolvervoer, voor middelbare school studenten die naar Paramaribo en
Brokopondo heen er weer vervoerd worden, omdat de scholen die zij moeten
bezoeken niet in het district aanwezig zijn. Ik heb met ouders mogen praten
waarom ze de kinderen niet op het internaat plaatsen. Tijdens dat gesprek is naar
voren gekomen dat ouders het belangrijk vinden hun kinderen in hun nabijheid te
hebben, zodat ze de nodige ondersteuning kunnen bieden als zaken fout dreigen
te gaan.
Voorzitter via u aan de regering; kunnen die scholen die het district ontberen, in
het district opgezet worden om het euvel van busvervoer naar Paramaribo visa
verca uit de wereld te helpen. Als de overheid niet over de middelen beschikt
kunnen wij een beroep doen op bedrijven actief in het district om te helpen met
de bouw van de scholen. Nogmaals:onderwijs is nog steeds de sleutel tot
ontwikkeling!
Voorzitter, Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.

