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WET VAN………………………… 
TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN 
UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET 
MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING 
 
ONTWERP 
 

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 2017 
betreffende het MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING wordt vastgesteld als volgt: 
 
 
DIRECTORAAT REGIONALE ONTWIKKELING 
 
 
TITEL  I: Operationele uitgaven 
 
Bedragen x SRD 1.000 

Code Lopende uitgaven Raming
610 Lonen en Salarissen 137,140       
611 Sociale Premies 14,280         
612 Gebruik van goederen en diensten 6,600           
615 Schenkingen en Bijdragen 250              
616 Sociale uitkeringen 200              

Totaal lopende uitgaven 158,470       

Kapitaaluitgaven
620 Inventaris 200              

Totaal Kapitaal uitgaven 200              
Totaal Operationele uitgaven 158,670        
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TITEL  II: Programma’s 
 
Bedragen x SRD 1.000 

CODE Programma: 01 Infrastructurele werken Raming 
0112 Onderhoud gebouwen en terreinen 4,250
0113 Onderhoud wegen, irr. en kunstwerken 2,700
0114 Bouwkundige werken / acc. Voorz. 6,940

Sub-totaal 13,890
Programma: 06 Informatie en Communicatie

0610 Radio Boskopu 1,000
Sub-totaal 1,000
Programma: 09 Subsidies en Bijdragen

0903 Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland 6,275
0904 Instituut Bestuursambtenaren Suriname (IBAS) 2,000
0905 Dorpsontwikkeling 1,000
0906 Waterschappen 6,000
0908 Districtsbestuur Para 1,500
0909 Districtsbestuur Commewijne 1,500
0910 Districtsbestuur Marowijne 1,500
0911 Districtsbestuur Nickerie 1,500
0912 Districtsbestuur Paramaribo N - O 2,000
0913 Districtsbestuur Paramaribo Z - W 2,000
0915 Districtsbestuur Coronie 1,000
0916 Districtsbestuur Saramacca 1,000
0917 Districtsbestuur Brokopondo 1,250
0918 Grondenrechten en Traditioneel Gezag 5,860
0979 Decentralisatie en Districtsbestuur 7,630
0980 Districtsbestuur Noord-West Wanica 750
0981 Districtsbestuur Zuid-Oost Wanica 750
0982 Districtsbestuur Tapanahony Sipaliwini 1,400
0983 Districtsbestuur Boven-Suriname Sipaliwini 1,365
0984 Districtsbestuur Paramacca Sipaliwini 1,085
0985 Districtsbestuur Kabalebo Sipaliwini 1,085
0986 Districtsbestuur Boven-Saramacca Sipaliwini 1,085
0987 Districtsbestuur Coeroeni Sipaliwini 560
0988 Districtsbestuur Boven-Coppename Sipaliwini 420

Sub-totaal 50,515
TOTAAL PROGRAMMA'S 65,405  
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TITEL III:   Middelenbegroting 
 

Bedragen x SRD 1.000 
53 Niet Belasting Middelen 

53145 Bestekkosten 1
Totaal Niet Belasting Middelen 1

52 Donormiddelen 
52200 IDB, donatie 3,375

Totaal Donormiddelen 3,375  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTORAAT AGRARISCHE ONTWIKKELING BINNENLAND. 
  
 
TITEL  I:  Operationele uitgaven 
 
Bedragen x SRD 1.000 

Code Lopende uitgaven Raming
610 Lonen en Salarissen 3,383               
611 Sociale Premies 420                  
612 Gebruik van goederen en diensten 1,910               
615 Schenkingen en Bijdragen 30                    
616 Sociale uitkeringen 70                    

Totaal Lopende uitgaven 5,813               

Kapitaal uitgaven
620 Inventaris 650                  
621 Transportmiddelen 1,950               

Totaal Kapitaal uitgaven 2,600               
Totaal Operationele Uitgaven 8,413                
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TITEL  II: Programma’s   
 

Bedragen x SRD 1.000   
CODE Programma:  01 Infrastructurele werken Raming
0153 Aanleg infrastructuur t.b.v. de agrarische sector in het binnenland 250            
0154 Onderhoud van infrastructuur(wegen, bruggen en aanmeersteiger) 250            
0155 Opzetten en onderhoud gebouwen en terreinen 1,250         
0156 Werktuigen 2,000         

Sub-totaal 3,750         
Programma:  39 Agrarische kennis

3901 Lange termijn strategische beleidsprogramma(Consultancy, Workshops,etc) 250            
3902 Capaciteitsopbouw 500            

Sub-totaal 750            
Programma:  40 Agrarische teelttechnische werken

4001 Zaai, poot en planmateriaal 250            
4002 Cultuurtechnische werken 1,000         
4003 Ondersteuning teelttechnieken en verwerking 650            
4004 Onderzoek en ondersteuning cassave en andere aardvruchten 1,500         
4005 Hooglandrijst 1,000         
4006 Kokos en ander fruitsoorten 750            
4007 Podosirieteelt en verwerking 2,000         
4008 Opzetten en beheren van schooltuinen in het binnenland 500            
4009 Pindateelt en verwerking 500            
4010 Gemberteelt en verwerking 250            
4011 Duurzame pluimveeteelt 500            

Sub-totaal 8,900         
TOTAAL PROGRAMMA'S 13,400        

 
 

Artikel 2 
 

 
1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd 
2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 
3. De Ministers van Financiën en Regionale Ontwikkeling zijn belast met de 

uitvoering van deze wet. 
 
 
 
 

                                                        Gegeven te Paramaribo,                  2016 
 
 
 
 

                                                             DESIRÉ D. BOUTERSE 
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WET VAN...................................... 
TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN 
UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET 
MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING 
 

 
MEMORIE VAN TOELICHTING 

 
 
DIRECTORAAT REGIONALE ONTWIKKELING  
 
 
ALGEMEEN DEEL 
  
A. Taakstelling 

De taken van het ministerie zijn vastgelegd in artikel 8 van het “Besluit Taakomschrijving 
Departementen 1998” (S.B. 1991 no.58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B, 2016 no. 111). 

I. Voor het ministerie worden de bijzondere taken alsvolgt omschreven: 
 De zorg voor:  

a) het regionaal bestuur; 
b) de betrekkingen tussen de regionale en de centrale overheid; 
c) 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; 

d) een samenhangend beleid, gericht op de samenwerking tussen de districten, ter 
behartiging van gemeenschappelijke belangen; 

e) het ontwikkelen van administratieve procedures voor de verdere beleidsontwikkeling ten 
aanzien van inspraakbevordering in de besluitvorming op het niveau van ressorten en 
districten; 

f) het onderhouden van de relaties van de centrale overheid met de dignitarissen en de 
bewoners van het binnenland; 

g) het toezicht op het beheer van de Staatslogeergebouwen; 
h) de vuilophaal- en reinigingsdiensten in geheel Suriname, met uitzondering van het district 

Paramaribo; 
i) alle secundaire en tertiaire voorzieningen in geheel Suriname met uitzondering van het 

district Paramaribo; 
j) de markten in geheel Suriname; 
k) Het ondersteunen van de agrarische ontwikkeling in het binnenland. 
 

II. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het 
voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover 
niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 
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Beleidsgebieden 
  
Decentralisatie 
Het verder verzelfstandigen van de districten, middels het genereren van meer  inkomsten is een 
belangrijk streven van het ministerie de komende periode. Er zullen ook stappen worden 
ondernomen om de burgerparticipatie te verhogen, zodat  burgers bewust worden van het te 
voeren beleid en  daardoor beter kan aansluiten op hun behoeften  en ervaringen . Het  draagvlak  
voor de te nemen besluiten wordt groter en de inwoners kunnen optimaal profiteren van de 
collectieve voorzieningen. Het beheer en verzelfstandigen van de markten en 
staatslogeergebouwen is ook van eminent belang evenals het verbeteren van de vuilophaal en het 
invoeren van een vuilverwerkingsbeleid. 
 
Rurale ontwikkeling 
Het voornaamste doel van rurale ontwikkeling is het duurzaam ontwikkelen van rurale 
gemeenschappen, waarbij de kwaliteit van het leven van die burgers substantieel  wordt 
verbeterd alsmede welvaart en welzijn gewaarborgd zijn. Dit doel is vervat in het  ‘ Integrated 
Rural Development Program’ en  zal gefaseerd worden uitgevoerd  in samenwerking  met  alle 
relevante partners en belanghebbenden van zowel de publieke als private sector. Voorts zal het 
ondernemerschap in het binnenland verder gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Het doelmatig 
en duurzaam beheer van de gemeenschapsbossen zal bevorderd worden door het vaststellen en 
implementeren van regels en richtlijnen. 
   
Rurale infrastructuur 
Het efficiënt aanpakken van rurale infrastructuur is noodzakelijke voorwaarde voor lokale 
gemeenschapsontwikkeling alsmede bij het bestrijden van  armoede. De afwezigheid van goede 
wegen, bruggen en andere faciliteiten  verhogen  de kosten van het levensonderhoud  
substantieel. In het ‘Integrated Rural Development Program’ zijn de gemeenschapscentra 
Apoera, Atjoni, Snesikondre en Stoelmanseiland als pilotprojecten opgenomen, die bij 
voltooiing daarvan een grote spin-off effect zullen hebben op de verdere economische 
ontwikkeling van ons land.  Evenzo  zal  het verzelfstandigen van diverse faciliteiten en 
werkarmen van het ministerie de effectiviteit en efficientie van het regionaal bestuur bevorderen. 
 
Human Resource Management  
De invoering en implementatie van het Human Resource Management (HRM) beleid zal het 
komend begrotingsjaar prioriteit genieten. Met behulp van een uitgewerkt plan van aanpak 
zullen verschillende HRM instrumenten, met in achtneming van de huidige juridische status van 
de FISO wet en de nationale financieel-economische situatie, worden geïntroduceerd en 
vervolgens middels  pilotprojecten worden geïmplementeerd. Institutionele versterking van het 
ministerie krijgt hierbij ook ruime aandacht.  
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DIRECTORAAT AGRARISCHE ONTWIKKELING BINNENLAND 
 
 
ALGEMEEN DEEL 
 
Taakstelling: 
Het directoraat ontleent haar taak uit het “Besluit Taakomschrijving Departementen 1998” 
(S.B. 1991 no.58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B, 2016 no. 111), een nieuwe taak is 
toegevoegd aan het Ministerie houdende het ondersteunen van de agrarische ontwikkeling in 
het binnenland. Uit deze taak vloeien de volgende hoofdtaken voort: 
 

 Het stimuleren en faciliteren van agrariërs in het binnenland met het telen en 
verwerken van agrarische producten voor eigen gebruik en afzet; 

 Het maken en/of introduceren, van geschikte en/of betere variëteiten, rassen en 
species, voor betreffende gebieden; 

 Het introduceren van nieuwe technologie in de agrarische sector in het binnenland; 
 Het aanboren/creëren van afzetmarkten, zowel nationaal als internationaal. 

 
Visie:  
Duurzame agrarische ontwikkeling in het binnenland. 
 
Missie: 

 Het opstellen van een kort- en lang termijn agrarisch beleid. 
 Het ter beschikking stellen van kennis en technologie van de agrarische sector in het 

binnenland. 
 
Doel: 
Het duurzaam ontwikkelen van rurale gebieden middels het bevorderen van agrarische 
ontwikkeling en producite in het binnenland van Suriname. 
 
Beleidsdoelen 
De strategische doelen die van belang zijn voor de Agrarische Ontwikkeling in het 
Binnenland: 

 Creeëren van bestaanszekerheid door middel van werkgelegenheid, productie en 
groei; 

 Het scheppen van randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de particuliere sector; 
 Zorg dragen voor een goede infrastructuur; 
 Duurzame ontwikkeling met inachtneming van milieu aspecten. 

 
Daarnaast hebben andere strategische doelen hun invloed op het bereiken van ontwikkeling in 
het binnenland. Deze zijn in het bijzonder: 

 Goed bestuur; 
 Macro economische stabiliteit; 
 Beschikbaarheid van basisvoorzieningen en reformatie van het sociaal-beleid; 
 Public sector reform. 
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Doelstellingen: 
 Het garanderen van voedselzekerheid. 
 Het garanderen van voedselveiligheid. 
 Bestaanszekerheid en werkgelegenheid. 
 Deviezengenerering. 

 
Het realiseren van de hierboven genoemde doelen moet bijdragen aan de economische 
versterking van het binnenland en aan de verdiencapaciteit van het land, alsmede het  Bruto 
Nationaal Product. 

 
Organisatiestructuur: 
Het Directoraat wordt geleid door een directeur en is thans onderverdeeld in drie (3) 
Onderdirectoraten n.l.: 

 Het Onderdirectoraat  Administratieve Diensten. 
 Het Onderdirectoraat Landbouw. 
 Het Onderdirectoraat Veeteelt en Visserij 

 
Naar haar dienstuitvoering is het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland 
onderverdeeld in drie regio’s: 
 
Regio Oost 

Deze omvat de volgende Ressorten: 
1) Grens Commewijne tot Albina, Galibi tot het noorden van Arminavallen. 
2) Weg naar Snesikondre en omgevingen, het zuiden van Arminavallen tot de 

Pedosoengoevallen 
3) Pedosoengoevallen tot en met Abetendjoeka. 
4) Poeloegoedoe tot en met Tepoe. 
5) Stoelmanseiland tot en met Oelemarie. 

 
Volgens de organisatorische indeling van Regio-Oost, zal het personeelsbestand bestaan uit 
158 personen. Thans is voorgesteld om te starten met 25 personen. 
 
Regio Midden 
      Deze omvat de volgende ressorten: 

1) Kraka tot en met Sarakreek 
2) Weg naar Brownsweg t/m Atjoni. 
3) Nabij Atjoni t/m Gran Rio en Piking Rio. 

 
Volgens de organisatorische indeling van Regio-Midden zal het personeelsbestand bestaan uit 
132 personen. Thans is voorgesteld om te starten met 20 personen. 
 
Regio West 
De volgende ressorten zijn: 
1) Kabelebo gebied( Apoera, Washabo en omgeving) en Coeroeni 
2) Donderskamp, Kalebaskreek, Wayambo en Corneliskondre, Witagron en Kaimanstong. 
3) Piking Saron, Kwakoegron, Tottikampoe t/m Boslantie en Coesewijne, Tibiti, Bigi poika 

 
Volgens de organisatorische indeling van Regio-West zal het personeelsbestand bestaan uit 
42 personen. Thans is voorgesteld om te starten met 15 personen. 
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TOELICHTING 
 

      DIRECTORAAT REGIONALE ONTWIKKELING 
 
 
Titel I: Operationele uitgaven   
De operationele uitgaven voor het dienstjaar 2017 zijn geraamd op SRD 158.670.000,- en 
zijn als volgt opgebouwd: 
 

Bedragen x SRD 1000,-  
Code Lopende Uitgaven Realisatie 

2015
 Vermoedelijk 
beloop 2016 

 Raming 
2017 

 Raming 2018  Raming 2019  Raming 2020  Raming 2021 

610 Lonen en Salarissen 123,408 120,500          137,140        150,854        157,711        164,568        171,425        
611 Sociale Premies 0 15,000            14,280          15,708          16,422          17,136          17,850          

612 Gebruik van goederen 
en diensten 5,804 5,235              6,600            7,260            7,590            7,920            8,250            

615 Schenkingen en 
Bijdragen

38 250                 250               275               288               300               313               

616 Sociale uitkeringen 0 190                 200               220               230               240               250               
Totaal lopende 
uitgaven 129,250 141,175 158,470        174,317        182,241        190,164        198,088        

Kapitaal uitgaven
620 Inventaris 740 863                 200               220               230               240               250               

Totaal kapitaal 
uitgaven

740 863 200               220               230               240               250               

Totaal operationele 
uitgaven

129,990 142,038 158,670        174,537        182,471        190,404        198,338        

 
 
Lopende uitgaven  
                                                                                                  
610: Lonen en Salarissen 
De lonen en salarissen van het departement zijn geraamd op ongeveer SRD 137.140.000,-.  
Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
 
Specificatie Lonen en Salarissen 
 
Bedragen x SRD 1.000 

Code Lonen en Salarissen Bedrag
61001 Ambtelijk 102,000                     
61002 Vakantiegelden 8,500                         
61004 Bonussen en gratificaties 3,000                         
61024 Overige Vergoedingen 23,640                       

Totaal 137,140                      
 
Het personeelsbestand van het departement bedraagt 4.040 met een totaal aan brutolonen ad.  
SRD 102.000.000,-. 
Het gemiddelde bruto loonsom per ambtenaar is op maandbasis ongeveer SRD 2.103,96. 
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Het gemiddeld ziekteverzuim, uitgedrukt in percentage van de personeelsformatie is 
ongeveer 8 %. 
De instroom in het begrotingsjaar 2017 zal ongeveer 45 arbeidskrachten zijn, bestaande uit 
overgeplaatste krachten met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar, terwijl de uitstroom 
ongeveer 120 arbeidskrachten zal zijn. In het dienstjaar 2017 zullen totaal 89 landsdienaren 
de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en de dienst verlaten. 
 
De verdeling van het personeel  in lager, midden en hoger kader (o.b.v. schaalindeling) geeft 
het volgende beeld: 
 
Laag kader functiegroep 1-4 3,337 83%
Midden kader functiegroep 5-8 509 13%
Hoog kader functiegroep 9-≥ 194 4%
Totaal personeelsbestand 4,040 100%  
 
Deze verdeling is gebaseerd op de functiegroep, waarin de landsdienaar zit en niet de genoten 
opleiding. 
 
 
611: Sociale Premies 
De sociale premies van het departement zijn geraamd op ongeveer SRD 14.280.000,-.  Dit 
bedrag is als volgt opgebouwd: 
 
Specificatie Sociale premies  
  
Bedragen x SRD 1.000 

Code Sociale Premies Bedrag
61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds 10,200                       
61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 4,080                         

Totaal 14,280                        
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612: Gebruik van Goederen en Diensten 
 
Specificatie gebruik goederen en Diensten    
Bedragen x SRD 1.000 
Code Goederen en diensten Bedrag

61201 Kosten voor opleiding Binnenland (incl. Seminars en workshops) excl. Reis & Verblijf 2
61202 Kosten voor opleiding Buitenland (incl. Seminars en workshops) excl. Reis & Verblijf 3
61204 Tijdelijk personeel 5
61205 Deskundigen Binnenland 5
61206 Deskundigen Buitenland 5
61208 Binnenlandse reiskosten 460
61209 Binnenlandse verblijfskosten 633
61210 Buitenlandse reiskosten 410
61211 Buitenlandse verblijfskosten 215
61215 Kantoormiddelen (papier, pennen, etc.) 151
61216 Kopieer 89
61217 Drukwerk & grafisch materiaal 30
61219 Onderhoud meubilair en Inventaris 20
61221 Vergaderkosten 245
61222 Verbruiksgoederen (cartridge en diskettes) 196
61223 Onderhoudskosten automatisering 5
61224 Licenties en programmakosten 15
61225 Datalijnen 2
61226 Advertenties en Bekendmakingen 5
61227 Radio en Tv programma's 35
61229 Tentoonstellingen 5
61230 Overige kantoorkosten 85
61231 Overige kosten automatisering 5
61232 Overige kosten voorlichting 5
61233 Huur gebouwen en Terreinen 50
61234 Onderhoud van gebouwen en terreinen 120
61238 Telefoon uitgaven 1,000
61239 Gas 1
61240 Water 425
61241 Electriciteit 540
61244 Representatie 10
61245 Abonnementen en vakliteratuur 2
61246 Verzekeringen 1
61247 Schoonmaak 102
61248 Gereedschappen en apparatuur 5
61249 Werkkleding incl. Schoeisel e.a. 5
61250 Bewaking 500
61251 Voeding 250
61253 Vrachtkosten en Porti 5
61255 Rechterlijke Vonnissen 100
61259 Dienst specifieke exploïtatiekosten 25
61260 Onderscheidingen 100
61261 Inhuur externe Juridische bijstand 15
61263 Overige algemene kosten 25
61279 Medicijnen 7
61280 Hulpmiddelen 6
61283 Huur van voertuigen 75
61284 Onderhoud en exploïtatie dienstvoertuigen 600

Totaal Goederen en Diensten 6,600
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Het “gebruik van goederen en diensten” is voor het jaar 2017 geraamd op SRD 6.600.000,-. 
De geraamde kosten van de nutsvoorzieningen (telefoon, electriciteit en water) is totaal SRD 
1.965.000,- en van bewaking SRD 500.000,-. 
 
615: Schenkingen en bijdragen 
Hiertoe worden gerekend de subsidies waaronder de overheidsbijdrage aan niet-commerciële 
organisaties in de vorm van goederen (sponsoring). Het geraamd bedrag voor 2017 is                         
SRD 250.000,-. 
 
Specificatie Schenkingen en Bijdragen  
  
Bedragen x SRD 1.000 

Code Schenkingen en bijdragen Bedrag
61504 Bijdragen aan niet commerciële instellingen 250                                  

Totaal 250                                   
 
616: Sociale uitkeringen 
De sociale uitkeringen ad SRD 200.000,- bestaan uit de lig- en verpleegkosten en de 
poliklinische kosten. 
 
Specificatie Sociale uitkeringen 
 
Bedragen x SRD 1.000 

 
 
 
 
 
 

Kapitaal Uitgaven 
 
620: Inventaris 
Inventaris is voor het jaar 2017 geraamd op SRD 200.000,- en is als volgt opgebouwd: 
 
Specificatie Inventaris  
  
Bedragen x SRD 1.000 

 
 
 
 
 
 
 

Code Sociale uitkeringen Bedrag
61611 Lig en verpleegkosten 150                            
61612 Poliklinische kosten 50                              

Totaal 200                            

Code Inventaris Bedrag
62001 Kantoor Inventaris 100                           
62004 Computers 100                           

Totaal 200                           
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TITEL 11: Programma’s  
 
Bedragen x SRD 1.000,- 

Code OP-Beleidsgebied/ Project Realisatie 
2015

Vermoedelij
k beloop 

2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Raming 
2021

OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu
Programma: 01 Infrastructurele werken

0112 Onderhoud gebouwen en terreinen 479 1,775 4,250 4,675 4,888 5,100 5,313
0113 Onderhoud wegen, irr. en kunstwerken 78 1,500 2,700 2,970 3,105 3,240 3,375
0114 Bouwkundige werken/ acc. Voorz. 95 8,000 6,940 7,634 7,981 8,328 8,675

Sub-totaal 652 11,275 13,890 15,279 15,974 16,668 17,363
OP-Beleidsgebied: Bestuur en Justitie
Programma: 06 Informatie en Communicatie

0610 Radio Boskopu 22 1,000 1,000 1,100 1,150 1,200 1,250
Sub-totaal 22 1,000 1,000 1,100 1,150 1,200 1,250
OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu
Programma: 09 Subsidies en Bijdragen

0903 Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland 0 3,910 6,275 6,903 7,216 7,530 7,844
OP-Beleidsgebied: Bestuur en Justitie

0904 Instituut Bestuursambtenaren Suriname 97 2,050 2,000 2,200 2,300 2,400 2,500
0908 Districtsbestuur Para 1,500 1,500 1,500 1,650 1,725 1,800 1,875
0909 Districtsbestuur Commewijne 1,236 1,500 1,500 1,650 1,725 1,800 1,875
0910 Districtsbestuur Marowijne 2,520 1,500 1,500 1,650 1,725 1,800 1,875
0911 Districtsbestuur Nickerie 1,294 1,500 1,500 1,650 1,725 1,800 1,875
0912 Districtsbestuur Paramaribo N - O 2,336 4,000 2,000 2,200 2,300 2,400 2,500
0913 Districtsbestuur Paramaribo Z - W 1,500 1,500 2,000 2,200 2,300 2,400 2,500
0915 Districtsbestuur Coronie 790 1,000 1,000 1,100 1,150 1,200 1,250
0916 Districtsbestuur Saramacca 1,000 1,000 1,000 1,100 1,150 1,200 1,250
0917 Districtsbestuur Brokopondo 940 1,000 1,250 1,375 1,438 1,500 1,563
0979 Decentralisatie en Districtsbestuur 37 600 7,630 8,393 8,775 9,156 9,538
0980 Districtsbestuur Noord-West Wanica 0 0 750 825 863 900 938
0981 Districtsbestuur Zuid-West Wanica 0 0 750 825 863 900 938
0982 Districtsbestuur Tapanahony Sipaliwini 0 0 1,400 1,540 1,610 1,680 1,750
0983 Districtsbestuur Boven-Suriname Sipaliwini 0 0 1,365 1,502 1,570 1,638 1,706
0984 Districtsbestuur Paramacca Sipaliwini 0 0 1,085 1,194 1,248 1,302 1,356
0985 Districtsbestuur Kabalebo Sipaliwini 0 0 1,085 1,194 1,248 1,302 1,356
0986 Districtsbestuur Boven-Saramacca Sipaliwini 0 0 1,085 1,194 1,248 1,302 1,356
0987 Districtsbestuur Coeroeni Sipaliwini 0 0 560 616 644 672 700
0988 Districtsbestuur Boven-Coppename Sipaliwini 0 0 420 462 483 504 525

OP-Beleidsgebied: Welzijn
0905 Dorpsontwikkeling 4 1,750 1,000 1,100 1,150 1,200 1,250
0906 Waterschappen 7,302 5,750 6,000 6,600 6,900 7,200 7,500

Sub-totaal 20,556 28,560 44,655 49,121 51,353 53,586 55,819
Kernthema: Grondenrechtenvraagstuk

0918 Grondenrechten en Traditioneel Gezag 1,090 3,490 5,860 6,446 6,739 7,032 7,325
Sub-totaal 1,090 3,490 5,860 6,446 6,739 7,032 7,325
TOTAAL PROGRAMMA'S 22,320 44,325 65,405 71,946 75,216 78,486 81,756
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TOELICHTING PER PROGRAMMA 
 
0112 Onderhoud Gebouwen en Terreinen 
De projecten die vallen onder dit programma vloeien voort uit de beleidsprioriteiten rurale 
infrastructuur en - ontwikkeling.  
 
In het dienstjaar 2017 is een bedrag ad SRD 4.250.000,- opgebracht ten behoeve van 
renovatie, onderhoud en uitbreiding van overheidsgebouwen en openbare faciliteiten in 
verschillende districten. De keuze van deze projecten is gebaseerd op de door de districten 
ingediende districtsplannen. In het onderstaande overzicht zijn deze projecten vervat.  
 

No. Omschrijving Bedrag
Sipaliwini Ressort Tapanahony

1 Renovatie Logeergebouwen 1,850,000           
2 Renovatie krutu oso 1,550,000           

Commewijne
3 Renovatie Commissariaat 850,000              

Totaal 4,250,000            
 
 
0113 Onderhoud Wegen, Irrigatie en Kunstwerken 
Onder dit programma vallen diverse onderhoudswerkzaamheden en het treffen van 
secundaire en tertiaire civieltechnische voorzieningen voor zowel natte als droge 
infrastructuur. Voor het dienstjaar 2017 is SRD 2.700.000,- opgebracht ten behoeve van de 
diverse projecten die zjn gepland waaronder: 

 Het bouwen van aanmeersteigers  
 Het bouwen van een brug te Sipaliwini 

 
Het betreft de volgende projecten: 

No. Betonnen steigers en bruggen: Bedrag
1 Betonnen steiger Dreypada (Brokopondo) 260,000
2 Betonnen steiger Gujaba 265,000
3 Betonnen steiger Cottica aan de Lawa (Lawa gebied) 650,000
4 Betonnen steiger Tapanahony Gebied 650,000
5 Betonnen steiger Marowijne 500,000
5 Betonnen brug in het distict Sipaliwini 375,000

Totaal 2,700,000
 
0114 Bouwkundige werken / accommodatie voorzieningen 
Onder dit programma worden bouwkundige werken zijnde nieuwe bouwwerken 
ondergebracht. De kosten voor de geplande projecten/activiteiten  ressorterend onder dit 
programma zijn geschat op SRD 6.940.000,-. De voorbereidingswerkzaamheden voor de 
bouw van het hoofdkantoor zijn  SRD 1.500.000. De overige bouwwerkzaamheden, 
waarvoor het ministerie verantwoordelijk is, zijn geschat op SRD 5.340.000,-. Deze zijn: 
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No. Omschrijving Bedrag
Para

1 Recreatie oord fase1: het ontbossen, bouwrijp maken 
en bijbehorende faciliteiten 1,000,000         

2 Nieuwbouw Bestuurskantoor te Matta 600,000            
Brokopondo

3 Opzetten v/e bestuurskantoor te N.w.Koffiekamp 750,000            
Sipaliwini Ressort Tapanahony

4 Nieuwbouw logeergebouw Stoelmanseiland 1,040,000         

Sipaliwini Ressort Boven Saramacca (Matawai)

5 Nieuwbouw DC woning (Tottima) 1,200,000         
Commewijne

6 Multifunctionele Zaal 750,000            
Totaal 5,340,000          

 
0610 Radio Boskopu 
Het beleid is erop gericht om de reikwijdte van Boskopu uit te breiden.  Er zal verder 
invulling gegeven worden aan het “community radio plus principe”. Hierbij is een 
functioneel reportagesysteem nodig dat live uitzendingen vanuit diverse locaties mogelijk 
maakt. Bij deze uitzendingen zal er nauw samengewerkt worden met de Burger Informatie 
Centra (BIC) van de verschillende districten, welk een zeer cruciale rol speelt bij het aspect 
van burgerparticipatie. Voor het aanschaffen van apparatuur om deze activiteiten mogelijk te 
maken is voor 2017 het bedrag SRD 1.000.000,- geraamd. 
 
0903 Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland  
Voor dit programma is er een bedrag van SRD 2.900.000,- voor het dienstjaar 2017 aan totale 
overheidsbijdrage opgenomen. Deze zal onder andere gebruikt worden voor: 

 Het uitvoeren van veldverificaties in het kader van het voorbereiden en ontwikkelen 
van projectdossiers voor gemeenschapsontwikkelingsprojecten.   

 Het dekken van de exploïtatiekosten zoals salarissen, transport- en kantoorkosten 
 De eigen bijdrage van FOB ten behoeve van het project Introduction of Sustainable 

Business Models in Suriname Rural Electricity. 
 Exploïtatie kosten Suricorps m.b.t. projecten in de gemeenschappen, 

capaciteitsversterking en vrijwilligerswerk. 
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De specificatie van het opgebrachte bedrag is als volgt: 
Omschrijving Bedrag
Personeelskosten 1,128,000
Bestuursvergoeding 125,000
Huisvestingskosten 50,000
Kantoorkosten 114,000
Huurkosten 318,000
Transportkosten 65,000
Technische Assistentie 55,000
Eigen bijdrage FOB-IDB 162,000
Gemeenschapsprojecten 633,000
Exploïtatiekosten Suricorps 250,000
Totaal Overheidsbijdrage 2,900,000

Donorbijdrage ATN/ME-13406-SU 1,875,000
Donorbijdrage ATN/ME-13636-SU 1,500,000
Totaal Donorbijdrage 3,375,000

Totaal Programma SFOB 6,275,000    
 
Donorbijdrage: 
Ter afronding van het micro franchising project Datsun en verdere uitvoering van 
het Renewable Energy project tezamen met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. 
 
0904 Instituut Opleiding Bestuursambtenaren Suriname (IBAS) 
De middelbare beroepsopleiding voor de bestuursdienst, die door het Instituut voor de 
Opleiding van Bestuursambtenaren Suriname (IBAS) ten behoeve van de bestuursdienst 
wordt verzorgd, zal overgeheveld worden naar het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het 
zal ondergebracht worden bij het IMEAO onder een nieuwe richting, waarmee wordt beoogd 
toepassingsgericht onderwijs te verzorgen teneinde voldoende kader voor de 
districtscommissariaten op te leiden. IBAS blijft de HBO voor de bestuursdienst verzorgen. 
Het reeds in gang gezette proces tot verzelfstandiging van dit instituut wordt voortgezet.  
Mede gelet hierop zal het curriculum van de verschillende opleidingen geevalueerd worden 
teneinde de cursisten handvaten te bieden die toepasbaar zijn in hun eigen werkomgeving. 
De liquiditeitsbehoefte voor vermelde activiteiten inclusief administratieve kosten, huur van 
gebouwen, en bijkomende vaste lasten bedraagt SRD 2.000.000,- . 
 
0905 Dorpsontwikkeling  
De ontwikkeling van de dorpen is een belangrijke taak van het ministerie. Het ter hand nemen 
van de eigen ontwikkeling zal aangemoedigd worden, om versnelde maar aangepaste 
ontwikkeling van achtergestelde gebieden in de districten en het binnenland te realiseren. Een 
belangrijke voorwaarde is dat projecten in samenspraak met de gemeenschappen zullen 
worden opgesteld en uitgevoerd, mede ter stimulering van de zelfwerkzaamheid en 
verzelfstandiging. 
Er zullen in 2017 diverse activiteiten in samenspraak met de locale gemeenschappen worden 
uitgevoerd: 
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a. Gemeenschapsbos 
1. Afronding van de omzetting van alle HKV’s naar gemeenschapsbossen.  
2. Het afronden van het wettelijke kader m.b.t. het invoeren van bestemmingsheffing.  
3. Stimuleren van de productie van bouwmaterialen t.b.v. gemeenschap c.q. opzet mini 

mobiele zaagmolens en beheerstructuren 
 

b. Dorpsontwikkelingsprojecten 
1. Schrijven van projectvoorstellen t.b.v. de doelmatige allocatie van de gelden uit de 

exploitatie van gemeenschapsbossen. 
2. Verdere uitvoer projectplan sanitaire voorzieningen dorpen 
3. Inrichten, onderhoud en beheer gemeenschapsgebouwen. 
4. Verbetering dorpsmilieu en hygiëne w.o. ratten- en insectenbestrijding 
5. Modernisering van het raspen van cassave, pellen van rijst en kraken van maripanoten en 

het opzetten van onderhoud en  beheersystemen voor de machines en equipments.   
6. Bevorderen van Non Timber Forest Products (bosbijproducten) initiatieven. 
7. Verder bijwerken van de sociaal- economische database van de dorpen 

Voor de professionalisering van de structuur en het gebruik van de database zal er met het 
planbureau en ABS worden samen gewerkt. 

8. Aanscherpen van de samenwerkingsverbanden met potentiele donoren 
 

c. Ondernemerschap 
De sectie ondernemerschap zal in de begrotingsjaar 2017 2 (twee) speerpunten hebben m.n.: 
1. Begeleiding en coaching van (startende) kleine ondernemers.  
2. Samenwerking met meerdere, betrokken organisaties/instanties bij deze begeleiding 

en coaching 
Ad. 1.  
Jaarlijks kloppen bijkans 100 (startende) kleine ondernemers aan bij de sectie 
ondernemerschap. De behoeften van deze ondernemers zijn zeer divers. De behoeften waarop 
de sectie ondernemerschap zich zal concentreren zijn: 
 Schrijven van businessplannen 
 Bieden van betaalbare trainingen op het gebied van kostencalculaties, 

bedrijfsadministratie, organisatie en management, Human Resource Management, 
marketing en promotie.  

 Persoonlijke coaching aan (startende) kleine ondernemers.  
 Begeleiding m.b.t. het financieringsvraagstuk. 

 
Getracht zal worden om over het begrotingsjaar 2017 minimaal 5 ondernemers per maand in 
het begeleidingsprogramma op te nemen. 
 
Ad. 2.  
Het huidig menselijk kapitaal van de sectie ondernemerschap is niet toereikend om de 
gevraagde professionele begeleiding en coaching van beginnende kleine ondernemers 
optimaal te doen. De afdeling heeft slechts  HBO geschoolde krachten geschoolde in huis. 
Om dit tekort op te vangen zullen er samenwerkingsverbanden worden geïnitieerd met andere             
(semi-) overheid instituten. Er zijn reeds initiële gesprekken gevoerd met het kennisinstituut 
van het Polytechnic College (PTC) en de richting bedrijfskunde van de universiteit van 
Suriname. De afstudeer en praktijkopdrachten van studenten zouden geïntegreerd kunnen 
worden in begeleiding en coaching van kleine ondernemers.  
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Het totaal bedrag voor de activiteiten is geraamd op SRD 1.000.000,- 

   
0906 Waterschappen 
Waterschappen zijn gedecentraliseerde openbare lichamen aan welke de staat 
publiekrechtelijke bevoegdheden heeft toegekend. Ze zijn onder andere nodig voor het 
ontwikkelen en faciliteren van de agrarische sector waaronder de rijstbouw. Het Ministerie 
van Regionale Ontwikkeling zal in 2017 verder inhoud geven aan haar waterschapstaken 
door middel van de volgende activiteiten: 

 Trainingen aan het technisch personeel op het Ministerie in het managen, beheren en 
onderhouden van infrastructurele werken; 

 Financiele ondersteuning voor regulier onderhoud van de natte en droge infrastructuur; 
 Installatie van waterschappen in de districten Coronie, Saramacca, Wanica en 

Commewijne. 
Verder zal het Ministerie regulerend optreden in de waterschappen en de inning van 
waterschapsgelden zal geeffectueerd worden. Ook zullen er veelvuldige bezoeken aan de 
districten gebracht worden in het kader van de waterschapsbeheersingsactiviteiten. 
Voor de geplande activiteiten is voor het dienstjaar 2017 een bedrag van SRD 6.000.000,- 
begroot ten behoeve van de afdeling Waterschappen en het overliggend waterschap MCP. 
 
Het onderstaand overzicht geeft de specificatie van dit bedrag weer. 
No. Omschrijving Bedrag

1 Exploitatiekosten OWMCP: Kantoorfaciliteiten, Gebouwen en 
Terreinen, Transportmiddelen en Werktuigen, Kunstwerken 1,600,000

2 Wakay gemaal en Gebouwen 3,900,000
3 Exploitatiekosten afdeling Waterschappen 500,000

Totaal 6,000,000  
 
0908 tot en met 0917en 0980 tot en met 0988 
De districten zullen in het na-traject van het decentralisatie programma verder versterkt 
worden in burgerparticipatie, communicatie, planning, milieu aspecten en het beheer van 
civiel technische werken. Belangrijk hierbij is dat er ook modaliteiten geïdentificeerd zullen 
worden om de districtsinkomsten substantieel te vergroten ter medefinanciering van de 
districtsplannen.  
 
De districtsbegrotingen worden in gevolge de Wet Regionale Organen en de Interim-wet 
Financiële Decentralisatie door tussenkomst van de Minister van Regionale Ontwikkeling 
ingediend bij de Minister van Financiën. In deze begrotingen worden onder andere de 
autonome taken opgebracht welke door middel van de artikel 4 middelen (door de districten 
gegenereerde inkomsten) mede gefinancierd worden.  
 
De overheidsbijdrage via het Ministerie van Regionale Ontwikkeling welke                                
SRD 21.750.000,- bedraagt, is als volgt gespecificeerd: 
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Code District Raming x 1.000
0908 Districtsbestuur Para 1,500
0909 Districtsbestuur Commewijne 1,500
0910 Districtsbestuur Marowijne 1,500
0911 Districtsbestuur Nickerie 1,500
0912 Districtsbestuur Paramaribo N - O 2,000
0913 Districtsbestuur Paramaribo Z - W 2,000
0915 Districtsbestuur Coronie 1,000
0916 Districtsbestuur Saramacca 1,000
0917 Districtsbestuur Brokopondo 1,250
0980 Districtsbestuur Noord-West Wanica 750
0981 Districtsbestuur Zuid-Oost Wanica 750
0982 Districtsbestuur Tapanahony Sipaliwini 1,400
0983 Districtsbestuur Boven-Suriname Sipaliwini 1,365
0984 Districtsbestuur Paramacca Sipaliwini 1,085
0985 Districtsbestuur Kabalebo Sipaliwini 1,085
0986 Districtsbestuur Boven-Saramacca Sipaliwini 1,085
0987 Districtsbestuur Coeroeni Sipaliwini 560
0988 Districtsbestuur Boven-Coppename Sipaliwini 420

Totaal 21,750  
  
De autonome taken van de districten zijn vastgelegd in de Wet Regionale Organen, artikel 47. 
De eigen inkomsten van het district zijn niet toereikend voor het dragen van de volledige 
kosten die gepaard gaan met de uitoefening van deze taken. De overheid doet daarom een 
bijdrage in de vorm van “Algemene Afdracht” via de begroting van het Ministerie van 
Regionale Ontwikkeling. 
 
0908 Districtsbestuur Para 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.500.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur  Para. 
 
0909 Districtsbestuur Commewijne 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.500.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Commewijne. 
 
0910 Districtsbestuur Marowijne 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.500.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Marowijne. 
 
0911 Districtsbestuur Nickerie 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.500.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Nickerie. 
 
0912 Districtsbestuur Paramaribo N-O 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 2.000.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Paramaribo N-O. 
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0913 Districtsbestuur Paramaribo Z-W  
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 2.000.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Paramaribo Z-W. 
 
0915 Districtsbestuur Coronie 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.000.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Coronie. 
 
0916  Districtsbestuur Saramacca 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.000.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Saramacca. 
 
0917 Districtsbestuur Brokopondo 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.250.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Brokopondo. 
 
0918 Grondenrechten en Traditioneel Gezag 
Het bureau grondenrechten is belast met de aanpak van het grondrechtenvraagstuk. In 2017 
zullen de diverse stakeholders geinformeerd en geconsulteerd worden ten einde het draagvlak 
voor het overheidstandpunt inzake het grondenrechtenvraagstuk, te verbreden. Het traject 
voor de wettelijke erkenning van de Tribale volkeren wordt voortgezet en er zullen bij wet 
criteria worden vastgesteld voor het begrip “ Tribale volkeren” .    
 
De schadeloosstelling van de Traditionele Gezagdragers zal aangepast worden. Ook zullen 
hun voorzieningen waaronder vergader en werkruimte aangepakt worden.  
 
Verder zal er invulling gegeven worden aan de uitvoering van de verschillende vonnissen 
waaronder het Lokono en Kalina vonnis. 
 
In het dienstjaar 2017 is voor bovenvermelde activiteiten en andere reguliere activiteiten een 
bijdrage van SRD 5.860.000,-  opgebracht. Het bedrag is als volgt gespecificeerd: 
 
Omschrijving Bedrag
Exploïtatiekosten (kantoormiddelen en huur gebouw) tbv Bureau 
Grondenrechten 1,000,000              
Reis en verblijfkosten dignitarissen 110,000                 
Consulatie ivm grondenrechtenvraagstuk 500,000                 
Lokono en Kalina vonnis 2,000,000              
Diverse deelbetaling van vonnissen 250,000                 
Voorzieningen Traditioneel Gezag 500,000                 
Medische kosten grootopperhoofden 50,000                   
Rouw-en begrafenisrituelen Grootopperhoofden en Gran Krutu's 500,000                 
Beëdiging grootopperhoofden 500,000                 
Kleding dignitarissen 450,000                 
Totaal 5,860,000              
 
0979 Decentralisatie en Districtsbestuur  
In 2014 is het decentralisatie programma afgesloten; het Onderdirectoraat Districtsbestuur is 
vanaf dat moment belast met de voortzetting van het decentralisatieproces. In dit dienstjaar 
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zal een afdeling Markten, Staatslogeergebouwen en Vuilophaal worden opgezet, welke 
invulling moet geven aan het beleid met betrekking tot Markten, Staatslogeergebouwen en 
Vuilophaal en -verwerking.  
 
Het aspect van burgerparticipatie zal een bijzondere plek krijgen in de komende periode. Het 
Ministerie zal in samenwerking met overige departementen, publieke en private organisaties 
verder invulling geven aan de betrokkenheid en participatie van de samenleving aan de 
ontwikkeling van het land. Ook zal hierbij een methode van ‘grievance and redress’ (klachten 
behandeling) worden geimplementeerd. 
 
Om een transparant financieel beleid te voeren zal er een op maat gesneden software 
programma voor de districten ontworpen en geïmplementeerd worden. Verder zullen diverse 
activiteiten uitgevoerd worden om de capaciteit van de districten op het gebied van 
inkomstengenerering te vergroten en het planningsproces te verbeteren. 
 
In het kader van het Health In All Policy (HIAP) zal in 2017 het project“Lokale oplossingen 
voor lokale gezondheidsproblemen” uitgevoerd worden. Met dit project wordt beoogd dat 
alle ressorten en districten zullen beschikken over mechanismen om de lokale 
gezondheidsongelijkheid in kaart te brengen;  en middels burgerparticipatie uitdagingen en 
oplossingen mbt de lokale gezondheidsongelijkheden en risicofactoren te identificeren en de 
noodzakelijke integratie te bewerkstelligen in de ressorts-, districts- en nationale budgets en 
monitoringsplannen. 
  
Voorts zullen er diverse andere projecten uitgevoerd worden op het gebied van 
capaciteitsversterking van de DR en RR. 
 
Er zal een kledingatelier opgezet en ingericht worden voor het produceren van uniformen van 
zowel de bestuursdienst als ook het traditioneel gezag. Hiermee wordt beoogt efficiëntie, 
uniformiteit, maar ook kostenbesparing te realiseren. Voorafgaand zal er een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden. 
 
Voor het dienstjaar 2017 is een bedrag van SRD 7.630.000,- opgebracht ten behoeve van de 
financiering van de activiteiten onder dit programma. 
 
0980 Districtsbestuur Noord-West Wanica 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 750.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Wanica-Oost. 
 
0981 Districtsbestuur Zuid-Oost Wanica 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 750.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Wanica-West. 
 
0982 Districtsbestuur Tapanahony Sipaliwini 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.400.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Sipaliwini-Tapanahony. In het dit dienstjaar zal dit districtsbestuur zich 
vestigen in haar bestuursressort. Bij de bepaling van de hoogte van de algemene afdracht is 
rekening hiermee gehouden. 
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0983 Districtsbestuur Boven-Suriname Sipaliwini 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.365.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Sipaliwini- Boven Suriname. In het dit dienstjaar zal dit districtsbestuur zich 
vestigen in haar bestuursressort. Bij de bepaling van de hoogte van de algemene afdracht is 
rekening hiermee gehouden. 
 
0984 Districtsbestuur Paramacca Sipaliwini 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.085.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Sipaliwini- Paramacca. In het dit dienstjaar zal dit districtsbestuur zich 
vestigen in haar bestuursressort. Bij de bepaling van de hoogte van de algemene afdracht is 
rekening hiermee gehouden. 
 
0985 Districtsbestuur Kabalebo Sipaliwini 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.085.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Sipaliwini- Kabalebo. In het dit dienstjaar zal dit districtsbestuur zich 
vestigen in haar bestuursressort. Bij de bepaling van de hoogte van de algemene afdracht is 
rekening hiermee gehouden. 
 
0986 Districtsbestuur Boven-Saramacca Sipaliwini 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 1.085.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Sipaliwini- Boven Saramacca. In het dit dienstjaar zal dit districtsbestuur 
zich vestigen in haar bestuursressort. Bij de bepaling van de hoogte van de algemene afdracht 
is rekening hiermee gehouden. 
 
0987 Districtsbestuur Coeroeni Sipaliwini 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 560.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Sipaliwini- Coeroeni. In het dit dienstjaar zal dit districtsbestuur zich 
vestigen in haar bestuursressort. Bij de bepaling van de hoogte van de algemene afdracht is 
rekening hiermee gehouden. 
 
0988 Districtsbestuur Boven-Coppename Sipaliwini 
Voor 2017 is er een bedrag van SRD 420.000,- opgenomen ten behoeve van het 
Districtsbestuur Sipaliwini- Boven Coppename. In het dit dienstjaar zal dit districtsbestuur 
zich vestigen in haar bestuursressort. Bij de bepaling van de hoogte van de algemene afdracht 
is rekening hiermee gehouden. 
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Toelichting op de prestatie en resultaat indicatoren   
 

OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 
Programma: 01 Infrastructurele werken 
Code/Programm
a 

Doel Programma Gerealiseerd 
Beleid 2015 

Verwachte 
Beleidsresultaten per 
eind 2016 

Verwachte Beleidsresultaten per 
eind 2017 

0112 Onderh. 
Gebouw.en terr. 

In goede staat brengen 
en houden van 
gebouwen en terr. 

Geen 
 1x renov. log.geb. 
 1x renov. Krutu Oso. 
 1 x renov.Comm. 

 2 x logeergeb. 
 2 x renovatie Krutu Oso. 
 1 x ren.Comm. 

0113 Onderh. 
Wegen, irr. en 
kuntw. 

Aanleg en onderh. van 
secundaire- en tertiaire 
land- en waterwegen 

 

Aanleg en onderh. van 
secundaire- en tertiaire 
land- en waterwegen en 
verbetering aanmeer 
faciliteit  
25 % te realiseren 

verbetering aanmeer faciliteit  en 
infrastructuur 
 
 
100 % te realiseren 

0114 
Bouwkundige 
werken 

Uitvoering van alle 
bouwkundige, inclusief 
werktuigbw.kundige 
werkz.h. z.a. elektra, 
water en laswerkz.h. 
m.u.v. district Par'bo 

Geen 

  recreatie oord  fase 1 
 bouw Bestuurskantr. 

Nieuw koffie kamp 
 1 x dienstwoning 

 nieuwbouw logeergeb.Stoelm. 
 2 x dienstwoningen, 1 X  

Multifunctionele zaal 
 1x nieuwbouw D.C woning 
 1 x BO kantoor,1x 1ste  fase 
 ontbossen en bouwrijp maken 

OP-Beleidsgebied: Bestuur en Justitie 
Programma: 06 Informatie en Communicatie 

0610 Radio 
Boskopu 

Bevorderen van het 
ontwikkelings 
bewustzijn bij de 
doelgroep 

Betaling 
omroepkosten TAS 
2015 

Aankoop apparatuur en 
betaling training voor 
medewerkers 
 

Uitbreiding reikwijdte 
uitzendsignalen Radio Boskopu en 
betaling installatie kosten van vijf 
zenders. 

OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 
Programma: 09 Subsidies en Bijdragen 

0903 Stichting 
Fonds 
Ontwikkeling 
Binnenland 
(SFOB) 

Het wegwerken vd 
soc.- econom. 
achterstand vd 
gemeensch. ih binnenl. 

1) 
Vanwege een 
tekort aan 
financiële 
middelen, is de 
transmissie lijn 
vanuit de Gran Olo 
centrale van het  
elektrificatie 
project Gran Olo 
niet verder 
uitgevoerd. 
 
2) 
De inspectie van de 
Centrale van het 
Elektrificatie 
project Gran olo is 
niet uitgevoerd 
vanwege een tekort 
aan financiële 
middelen   

1) 
Afronding van het 
elektrificatie project 
Gran olo, waardoor de 
elektriciteit toevoer kan 
plaats vinden vanuit de 
Gran olo centrale naar 
de 2 pilot gebieden 
Poeketie en futupasie. 
 
2) 
De totale inspectie van 
de Gran olo centrale 
door de EBS en de 
afronding van de overige 
civiele werken. 
 
3) 
De voorbereiding van 
projectdossiers voor de 
uitvoering van 
gemeenschapsprojecten 
is vanwege een tekort 
aan financiële middelen 
unhold gezet. 

De proefdraai van de elektriciteit 
voorziening vanuit de Gran olo 
centrale 
 
De voorbereiding  van 
projectdossiers voor de  
uitvoering v.d. 
gemeenschapsproj.: 
afvalverwerking/ 
 landbouwprojecten 
 d.m.v. schooltuinen/ opzetten van 
drinkwater 
installaties 

OP-Beleidsgebied: Bestuur en Justitie 
0904 Instituut 
Bestuursambten
aren Suriname 

Trainen van 
bestuursambtenaren 

Het aantal 
uitgereikte MBO 
en HBO diploma is 

Het is de verwachting 
dat aan het eind van 
2016, IBAS de 

Het is de verwachting dat aan het 
eind van 2017 ruim 47 % van het 
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(IBAS) 117. 
 Het aantal HBO 
geslaagden is 26, 
waarvan 18 
personen in het 
bezit zijn van het 
MBO en HBO 
diploma.  
 

doelmatigheidscore van 
75% geslaagden behaald 
betreffende de MBO ern 
HBO 

apparaat van de bestuursdienst 
opgeleid zal zijn, 41, 3% op 
MBO niveau en 5,4% op HBO 
niveau. Gezien het fundament 
dat dan gelegd zal zijn, moeten 
gemeenschappelijke 
inspanningen van IBAS, de 
districtscommissarissen, de 
ambtenaren, en het ministerie 
leiden tot het uitbreiden van het 
HBO kader.  
 

OP 
Beleidsgebied: 
Welzijn 

 
   

0905 
Dorpsontwikkeli
ng 

De ontwikk. en 
verbetering v/h woon- 
en leefklimaat v/d 
bewoners in district en 
binnenland door: 
 

1-
Capaciteitsversterki
ng stg. Vonzell 
2-
Capaciteitsversterki
ng Ligorio’s Rice 
Milling 
3-Reactiveren van 
vishal Atjoni  
4-Ondersteuning 
van het Kab. Pres 
bij het projekt 
“Solarsystem 
Gunzi” 
5-Ondersteuning 
bij het REDD+ 
programma 

1-Capaciteitsversterking 
kleine landbouwers 
Pamacca 
2-Voedsel probleem 
Kwamalasemutu 
3-Samenwerking met 
MinHI bij het upgraden 
van personeel en 
potentiële ondernemers 
4-Samenwerking met 
stg. Suricorps voor het 
beschikbaar stellen van 
trainers 
5-Samenwerking met 
het Onderdirektoraat 
Agrarische 
Ontwikkeling 
Binnenland 
6-samenwerking met 
externe financiële 
bronnen 
7-Etiketteringstraining 
voor de DC’s en 
ondernemers in het 
binnenland. Dit met het 
oog op verpakking, 
houdbaarheid, 
presentatie e.d. 
8-Samenwerking met 
andere ministeries en 
particuliere organisaties 

1-Begeleiding en coaching van 
ondernemers is in volle gang 
2-Samenwerking met meerdere 
instanties bij het begeleiden en 
coachen 
3-Lobbyen voor het opheffen van 
barrières voor het klein 
ondernemerschap in het 
binnenland 
4-Ondersteuning van de 
innovatiefste business plan door 
MinRO 
5-Tenminste 10 ondernemers zijn 
gefaciliteerd, versterkt (weerbaar 
gemaakt) en verduurzaamd 
(duurzaamheid gegarandeerd). 
6-De afdeling is bekend bij 
ondernemers uit het binnenland. 
7-Stimulering van het coöperatief 
denken. Tenminste 3 coöperaties 
zijn opgezet 
8-Tenminste 3 externe 
financiëringsbronnen kunnen 
aangeboord worden 
9-Een up to date database is 
opgezet 
10-Afstemming met relevante 
instanties t.a.v. een geïntegreerd 
overheidshandelen m.b.t. 
gemeenschapsontwikkeling 
11-Verbetering van de 
leefomstandigheden binnen 
Marron- en Inheemse 
gemeenschappen als bijdrage aan 
armoedebestrijding. 
verbetering Milieu in Marron- en 
Inheemse leefomgeving 
13-Gemeenschapsbossen (GB) 

0906 
Waterschappen 

Ze zijn onder andere 
nodig voor het 
ontwikkelen en 
faciliteren van de 
agrarische sector, 
waaronder de rijstbouw 

 

  Trainingen aan het technisch 
personeel op het Ministerie in 
het managen, beheren en 
onderhouden van 
infrastructurele werken; 

 Financiele ondersteuning voor 
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regulier onderhoud van de 
natte en droge infrastructuur; 

 Installatie van waterschappen 
in de districten Coronie, 
Saramacca, Wanica en 
Commewijne. 

0908 
Districtsbestuur 
Para 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0909 
Districtsbestuur 
Commewijne 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0910 
Districtsbestuur 
Marowijne 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0911 
Districtsbestuur 
Nickerie 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0912 
Districtsbestuur 
Paramaribo N-O 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0913 
Districtsbestuur 
Paramaribo Z-W 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0915 
Districtsbestuur 
Coronie 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0916 
Districtsbestuur 
Saramacca 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0917 
Districtsbestuur 
Brokopondo 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

Kernthema: Grondenrechten en boedelvraagstuk 

0918 
Grondenrechten 
en Traditioneel 
Gezag 

Het onderhouden vd 
relatie tussen het T.G. 
e.d. overheid en het 
oplossen v/h 
grondenrechten 
vraagstuk 

Uitbetaling 
Traditioneel Gezag. 
Drie (3)periodes: 
mei, september en 
december 2015  
 
Traditionele 
Beëdiging 
Granman der 
Aucaners te 
Poeketi. 
 
Bezoek delegatie 
I.A.H.R.M aan 
Suriname i.v.m. 
Kaliñha / lokono 

Beëdiging granman der 
Aucaners Bono Velantie 
door de President van de 
Republiek Suriname 
 
Uitbetaling Traditioneel 
Gezag twee (2) periodes: 
augustus en december 
2016 
 
Het gedeeltelijk na 
komen van de financiële 
consequenties van het 
Kaliñha / lokono vonnis 
 
Installatie commissies 

Nieuw Ontwerp database 
dignitarissen. 
 
Beëdiging en installatie Granman 
der Saramaccaners 
 
Instelling ontwikkelingsfonds in 
het kader van kaliñha / lokono 
vonnis 
 
Wetgeving grondenrechten fase 1 
 
Kleding dignitarissen Marron 
aangepast. 
 
Uitbetaling Traditioneel Gezag 
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case. 
 
Buro 
Grondenrechten  
Kosten i.v.m. 
consultatie 
Traditioneel Gezag, 
vertaalkosten etc. 
 
Project legitimatie 
bewijzen 
Traditioneel Gezag 
(voortzetting) 
 
Vastleggen 
voorzieningen van 
het Traditioneel 
Gezag. 
 
Administratieve 
voorbereiding 
Concept wet 
Traditioneel Gezag 
Financiële 
consequenties 

verdere aanpak 
grondenrechten 
vraagstuk. 
 
Puru Blaka wijlen 
granman Belfon 
Aboikoni. 
 
Aanschaf 
kantoorinventaris 
werkkantoor Granman 
Bono Velantie 
 
Aanschaf meubilair ten 
behoeve van de 
ambtswoning Granman 
Forster der 
Paramaccaners. 
 
Verhoging van het 
Honorarium en de 
Representatiekosten van 
het van het Traditioneel 
Gezag. 
 
Goedkeuring van 
raadsvoorstel voor 
transport 
waterzuiveringsinstallati
e kwamalasamutu 

twee (2) periodes: 
augustus en december 2017 
 
Aanschaf Meubilair ten behoeve 
van de ambtswoning overige 
Opperhoofden (5) 
 
Consultaties met gemeenschappen 
inzake vedere aanpak 

0979  
Decentralisatie 
en 
Districtsbestuur 

Verhogen 
zelfredzaamheid 
districten 

 

De districten zullen 
nieuwe inkomsten 
bronnen identificeren 
om zodoende een 
zelfstandig financieel 
beheer te leiden 

De districten zullen instaat  zijn 
om zelfstandig middelen te 
genereren. 

0980 
Districtsbestuur 
N-W Wanica 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0981 
Districtsbestuur 
Z-O Wanica 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0982 
Districtsbestuur 
Tapanahony 
Sipaliwini 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0983 
Districtsbestuur 
Boven-Suriname 
Sipaliwini 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0984 
Districtsbestuur 
Paramacca 
Sipaliwini 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0985 
Districtsbestuur 
Kabalebo 
Sipaliwini 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 
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0986 
Districtsbestuur 
Boven-
Saramacca 
Sipaliwini 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0987 
Districtsbestuur  
Coeroeni 
Sipaliwini 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 

0988 
Districtsbestuur 
Boven-
Coppename 
Sipaliwini 

Overheidsbijdrage 
(MRO) a/d soc.-
econom. Ontwikk. v/e 
district 

Dekking tekort 
Districtsbegroting 

Dekking tekort 
Districtsbegroting Dekking tekort Districtsbegroting 
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TITEL 111: Middelenbegroting 
  
Bedragen x SRD 1.000 

Code Ontvangsten
Realisatie 

2015

Vermoe 
delijk 
beloop 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Raming 
2021

53 Niet Belasting Middelen 

53113 Opbrensten van marktverg. en 
koelcellen(marktgelden) 1,500 0 0 0 0 0

53145 Bestekkosten 50 1 1 1 1 1

53153 Diverse niet belasting ontvangsten 500 0 0 0 0 0

53161
Opbr. v. recreatieoorden, 
sportaccommodatie, 
logeergebouwen en musea

100 0 0 0 0 0

Totaal Niet Belasting Middelen 2,150 1 1 1 1 1

52 Donormiddelen 
52200 IDB, donatie 0 3375
52204 UNDP, donatie 0 0

Totaal Donormiddelen 0 3375 0 0 0 0
Totaal Middelenbegroting 2,150 3376 1 1 1 1

 
 
Toelichting 
 
 
53145: Bestekkosten 
De verwachte opbrengsten voor bestekken voor het begrotingsjaar 2017 zijn SRD 1.000,-. 
 
 
 
 
52200: IDB, donatie 
Er worden twee projecten in samenwerking met IDB uitgevoerd, namelijk: 

1. ATN/ME-13406-SU - Introduction of Sustainable Business models in Suriname 
Rural electricity Project gefinancierd door de Inter-American Development Bank. Het 
doen uitvoeren van een feasibility naar zonne-energie in het pilot gebied Asidonhopo. 
Het ontwerpen van Business modellen voor energie verbruik in de gekozen pilot 
gebieden. 

 
2. ATN/ME-13636-SU – Sustainable Microenterprises in Rural Communities in 

Suriname through Micro franchising Project gefinancierd door de Inter-American 
Development Bank in samenwerking met Yamaha Corporation en Datsun Suriname. 
Het verrichten van Market Studies voor de ASW locaties en buitenboordmotoren, 
technische trainingen, ontwerpen van een informatie mechanisme systeem voor het 
project.  
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DIRECTORAAT AGRARISCHE ONTWIKKELING BINNENLAND 
 
TOELICHTING 
 
TITEL I: De Operationele uitgaven 
De operationele uitgaven voor het dienstjaar 2017 zijn geraamd op SRD 8.413.000,-  en zijn 
als volgt opgebouwd: 
 
Bedragen x SRD 1000                                                                                                                                                                  

Code Lopende Uitgaven Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020 

Raming 
2021

610 Lonen en Salarissen 3,383 3,552 3,730 3,916 4,112
611 Sociale premies 420 441 463 486 511

612 Gebruik van Goederen 
en diensten 1,910 2,006 2,106 2,211 2,322

615 Schenkingen en 
bijdragen 30 32 33 35 36

616 Sociale uitkeringen 70 74 77 81 85
Totaal Lopende 
Uitgaven 5,813 6,104 6,409 6,729 7,066

Kapitaal Uitgaven
620 Inventaris 650 683 717 752 790
621 Transportmiddelen 1,950 2,048 2,150 2,257 2,370

Totaal Kapitaal 
uitgaven 2,600 2,730 2,867 3,010 3,160

Totaal Operationele 
Uitgaven 8,413 8,834 9,275 9,739 10,226

 
                        
 

Toelichting op de Operationele Uitgaven 
 
Lopende uitgaven 
 
610. Lonen en Salarissen 
De lonen en salarissen van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland zijn geraamd 
op ongeveer SRD 3.383.000,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
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Specificatie Lonen en Salarissen 
 
 Bedragen x SRD 1.000 

Code Lonen en Salarissen Bedrag
61001 Ambtelijk 3,000         
61002 Vakantiegelden 240            
61004 Bonussen gratificatie 8                
61006 Vacatiegelden 2                
61019 Overige Toelagen 118            
61024 Overige Vergoedingen 15              

Totaal 3,383          
 
Het personeelsbestand van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland bedraagt 100 
met een totaal aan lonen ad. SRD 3.000.000,-. Het gemiddelde bruto loonsom per ambtenaar 
is op maandbasis ongeveer SRD 2.500,- 
    
Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland verleend haar diensten zowel in de stad 
alsook in het binnenland. Het personeel van dit directoraat wordt steeds erop gestuurd om 
werkzaamheden in het binnenland te verrichten. Aangezien het verrichten van 
werkzaamheden in het binnenland bij deze een routine matig karakter heeft, is het hiermede 
gepaard gaande dat het personeel veel gebruikt maakt van haar eigen kleiding. Op grond 
hiervan is het van belang het totale personeel van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling 
Binnenland voornoemd en wel ter dekking van voornoemde kosten, een jaarlijkse 
kledingstoelage van SRD 750,- per persoon toe te kennen. Dit alles resulteert in het 
representatief voorkomen van deze personeelsleden aan hun doelgroep met name de agrariers 
als ook aan anderen. Hierdoor is er een totale bedrag opgenomen op de begroting voor het 
dienstjaar 2017 voor het totaal bedrag van SRD 75.000,-. En dit alles wordt ondergebracht 
onder de grote noemer  Overige Toelagen. 
 
De verdeling van het personeel in lager, midden en hoger kader geeft het volgende beeld 
weer.  
De verdeling van het personeel in lager, midden en hoger kader (o.b.v. schaalindeling) geeft 
het volgende beeld: 
Lager Kader functiegroep 1-6 40 40%
Midden Kader functiegroep 7-8 30 30%
Hoger Kader functie groep 9-≥ 30 30%
Totaal personeelsbestand 100 100%  
 
Deze verdeling is gebaseerd op de functiegroep waarin de landsdiennaar zit en niet de 
genoten opleiding. 
 
Het directoraat zal met het oog op de nieuwe ontwikkelingen op agrarisch gebied een 
bijdrage moeten leveren voor  duurzaam  Agrarisch productie verhoging en  het waarborgen  
van voedselveiligheid en zekerheid ter bewerkstelliging van de welvaart en welzijn voor de 
gemeenschappen in het binnenland.  
Het personeel dat te werk wordt gesteld op het Directoraat Agrarische Ontwikkeling 
Binnenland moet per 1 januari 2017 uit 100 personen bestaan. Hierbij kan aangegeven 



31 
  

worden dat 25 personeelsleden reeds in dienst zijn, 21 personeelsleden met overplaatsings 
komen en de overige 54 personeelsleden nieuw in dienst zullen treden. 
611 : Sociale Premies  
De Sociale Premies van het Directoraat Agrarisch Ontwikkeling Binnenland zijn geraamd op  
SRD 420.000,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

 
Specificatie Sociale Premies 
 
Bedragen x SRD 1.000 

Code Sociale Premies Bedrag
61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds 300                            
61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 120                            

Totaal 420                             
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612: Gebruik van Goederen en Diensten 
 
Specificatie gebruik goederen en Diensten     
 
Bedragen x SRD 1.000 

Code Goederen en diensten Bedrag
61201 Kosten voor Opleiding Binnenland(incl.Seminars en workshops)excl.Reis&Verblijf 20
61202 Kosten voor Opleiding Buitenland(incl.Seminars en workshops)excl.Reis&Verblijf 30
61212 Overige kosten opleiding 10
61208 Binnenlandse reiskosten 220
61209 Binnenlandse verblijfskosten 175
61210 Buitenlandse reiskosten 150
61211 Buitenlandse verblijfskosten 100
61215 Kantoormiddelen (papier, pennen, etc.) 80
61216 Kopieer 20
61217 Drukwerk & grafisch materiaal 10
61219 Onderhoud meubilair en Inventaris 4
61221 Vergaderkosten 25
61222 Verbruiksgoederen (cartridge en diskettes) 50
61223 Onderhoudskosten automatisering 10
61224 Licenties en programmakosten 3
61225 Datalijnen 3
61226 Advertenties en Bekendmakingen 5
61227 Radio en Tv programma's 5
61228 Brochure en andere periodieken 4
61229 Tentoonstellingen 5
61230 Overigen 2
61231 Overige kosten automatisering 2
61233 Huur gebouwen en Terreinen 250
61234 Onderhoud van gebouwen en terreinen 10
61238 Telefoon uitgaven 80
61239 Gas 2
61240 Water 25
61241 Electriciteit 75
61244 Representatie 15
61245 Abonnementen en vakliteratuur 1
61246 Verzekeringen 15
61247 Schoonmaak 8
61248 Gereedschappen en apparatuur 5
61249 Werkkleding incl. Schoeisel e.a.(Kleding en bewassing) 7
61250 Bewaking 100
61251 Voeding 15
61253 Vrachtkosten en Porti 2
61255 Rechterlijke Vonnissen 150
61259 Nat.en intern manifestatie 5
61260 Onderscheidingen  10
61261 Inhuur externe Juridische bijstand 10
61263 Overige algemene kosten 7
61279 Medicijnen 5
61280 Hulpmiddelen 5
61283 Huur van voertuigen 75
61284 Onderhoud en exploïtatie dienstvoertuigen 100

Totaal Goederen en Diensten 1910
  
Het “gebruik van goederen en diensten” is voor het jaar 2017 geraamd op SRD 1.910.000,- 
De geraamde kosten van de nutsvoorzieningen( telefoon, elektriciteit en water) is totaal SRD 
180.000 ,- en van bewaking SRD 100.000,-. 
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615: Schenkingen en bijdragen 
Hiertoe worden gerekend de subsidies waaronder de overheidsbijdrage aan niet-commerciële 
organisatie in de vorm van goederen (sponsoring). Het geraamd bedrag voor 2017 is SRD 
30.000,- 
 
Specifieke Schenkingen en bijdragen 
 
Bedragen x SRD 1.000  
Code Schenkingen en Bijdragen Bedrag

61504 Bijdragen aan niet commerciele instellingen 30                    
Totaal 30                     

 
 
616 : Sociale uitkeringen 
De sociale uitkeringen ad SRD 70.000,- bestaan uit de lig- en verpleegkosten en de 
poliklinische kosten. 
 
Specificatie Sociale uitkeringen 
 
Bedragen x SRD 1.000 

Code Sociale uitkeringen Bedrag
61611 Lig- en verpleegkosten 50                  
61612 Poliklinische kosten 20                  

Totaal 70                   
 
 
Kapitaal Uitgaven 
 
620 : Inventaris 
Inventaris is voor het jaar 2017 geraamd op SRD 650.000,- en is als volgt opgebouwd: 
 
Specificatie Inventaris  
 
Bedragen x SRD 1000 

Code Inventaris Bedrag
62001 Kantoor Inventaris 300                   
62003 Communicatie 100                   
62004 Computers 150                   
62005 Printers 100                   

Totaal 650                    
 
621 : Transportmiddelen 
De transportmiddellen voor het jaar 2017 is geraamd op SRD 1.950.000,- en is als volgt 
opgebouwd: 
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Specificatie Transportmiddelen 
 
Bedragen x SRD 1.000 

Code Transportmiddelen Bedrag
62102 Auto's 1,200           
62110 Overige Transportmiddelen 750              

Totaal 1,950            
 
62110: Overige Transportmiddelen 
 
Aangezien het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland werkzaamheden in het 
Binnenland zal uitvoeren, is het noodzakelijk vaartuigen aan te schaffen. 
Gebruikelijke korjalen en buitenboordmotoren voor de drie Regio’s moeten worden 
aangeschaft. 
Totaal aan vaartuigen: SRD 750.000,- 
 
Bedragen x SRD 1000 
Regio Aantal items Bedrag
Oost 1(een) motorboot 150         

1(een) buitenboord motor 100         
Midden 1(een) motorboot 150         

1(een) buitenboord motor 100         
West 1(een) motorboot 150         

1(een) buitenboord motor 100         
Totaal 750          
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TITEL II:  PROGRAMMA’S 
      
Bedragen x SRD 1.000 

Code OP- Beleidsgebied/ Project
Raming 

2017 Raming 2018 Raming 2019
Raming 

2020
Raming 

2021
OP- Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu

Programma:   01 Infrastructurele werken

0153
Aanleg infrastructuur tbv de Agrarisch sector in het 
binnenland 250 263 276 289 304

0154
Onderhoud van infrastructuur (wegen, bruggen en 
aanmeersteiger) 250 263 276 289 304

0155 Opzetten en onderhoud gebouwen en terreinen 1,250 1,313 1,378 1,447 1,519
0156 Werktuigen 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431

Sub-totaal 3,750 3,938 4,134 4,341 4,558
OP- Beleidsgebied : Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Programma : 39 Agrarische kennis

3901
Lange termijn strategische beleidsprogramma 
(Consultancy, Workshops,etc) 250 263 276 289 304

3902 Capaciteitsopbouw 500 525 551 579 608
Sub-totaal 750 788 827 868 912

OP- Beleidsgebied : Welzijn
Programma:   40 Agrarische teelttechnische 
werken

4001 Zaai, poot en plantmateriaal 250 263 276 289 304
4002 Cultuurtechnische werken 1,000 1,050 1,103 1,158 1,216

Sub-totaal 1,250 1,313 1,378 1,447 1,519
Kernthema: Agrarische sector

4003 Ondersteuning teelttechnieken en verwerking 650 683 717 752 790

4004
Onderzoek en ondersteuning cassave en andere 
aardvruchten 1,500 1,575 1,654 1,736 1,823

4005 Hooglandrijst 1,000 1,050 1,103 1,158 1,216
4006 Kokos en andere fruitsoorten 750 788 827 868 912
4007 Podosirieteelt en verwerking 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431

4008
Opzetten en beheren van schooltuinen in het 
binnenland 500 525 551 579 608

4009 Pindateelt en verwerking 500 525 551 579 608
4010 Gemberteelt en verwerking 250 263 276 289 304
4011 Duurzame pluimveeteelt 500 525 551 579 608

Sub-totaal 7,650 8,033 8,434 8,856 9,299
TOTAAL PROGRAMMA'S 13,400 14,070 14,774 15,512 16,288  
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Toelichting per Programma 
 
0153 Aanleg infrastructuur t.b.v. De Agrarische sector in het binnenland 
Met het instellen van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland wordt een 
aanvang gemaakt om de Agrarische ontwikkeling structureel aan te pakken. Het ligt in de 
bedoeling om werkarmen van het Directoraat in het binnenland op te zetten. De nodige 
accomodatie hiertoe zal gerealiseerd worden. Totaal geraamd bedrag voor bouwen, 
opknappen van gebouwen en aanleg wegen bedraagt  
SRD 250.000,-. 
 
0154 Onderhouds van infrastructuur( wegen, bruggen en aanmeersteiger) 
Om de agrarische gebieden bereikbaar en toegankelijk te houden is het van belang de nodige 
onderhoudswerkzaamheden te verrichten en nieuwe toegangswegen aan te leggen. Hiervoor 
is er een bedrag uitgetrokken van SRD 250.000,-. 
 
0155 Opzetten en onderhoud gebouwen en terreinen 
Voor het zichtbaar maken van DAOB en de dienstverlening aan de agrariërs zullen er 
gebouwen worden opgezet en of onderhouden. Het noodzakelijke bouwrijp maken van 
terreinen voor het opzetten van bovengenoemde terreinen zal eveneens ter hand worden 
genomen. Hiervoor is er een bedrag uitgetrokken van SRD 1.250.000,-. 
 
0156 Werktuigen 
Voor het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland  is het noodzakelijk te beschikken 
over de benodigde werktuigen voor het openstoten, bouwrijp maken, inrichten van de 
landbouwarealen, alsmede transport mogelijkheden voor de productie in alle 3 regio’s op 
strategische plaatsen om ten einde de werklast van de agrariers te verminderen en hun 
inkomsten te verhogen. Hiervoor is er een bedrag van SRD 2.000.000,- uitgetrokken. 
 
3901 Lange termijn strategisch beleidsprogramma 
voor de structurele ontwikkeling van de Agrarische sector in het binnenland zal er een lange  
termijn beleidsprogramma ontwikkeld worden. Het geraamde bedrag zal worden aangewend 
voor onder andere: 
 
Bedragen x SRD 1000 
No. Omschrijving Bedrag

1 Consultancy 140
2 Workshops, etc 110

Totaal 250  
 
3902 Capaciteitsopbouw 
In verband met de nieuwe kansen die zich ontwikkelen op het agrarisch gebied, is het 
noodzakelijk dat het technisch personeel en de stakeholders bijgeschoold, getraind en 
begeleid worden. Om zodoende te komen tot kwalitatieve en kwantatieve ontwikkeling van 
de agrarische sector. De agrariërs zullen hierbij zoveel mogelijk gestimuleerd worden om in 
verenigingsverband, waaronder coӧperatief,  te ondernemen om o.a. de productie kosten te 
reduceren, de kwaliteit en kwantiteit te verbeteren en voor betere prijs en afzet. Totaal 
geraamd bedrag hiervoor bedraagt SRD 500.000,-. 
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4001 Zaai, poot en plantmateriaal, kwekerij 
Met betrekking tot het operationaliseren van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling 
Binnenland ,zullen de agrariërs gemobiliseerd worden middels het verschaffen van goede 
plantmateriaal voor een kwantitatieve en kwalitatieve productie. Hierdoor zal er een aanzet 
gegeven worden aan zowel de productie als lotsverbetering van de agrariërs in het 
binnenland. Totaal geraamd bedrag voor ondersteuning techniekverwerking bedraagt SRD 
250.000,-. 
 
4002 Cultuurtechnische werken 
In het kader van garanderen van voedselveiligheid en zekerheid zullen maatregelen genomen 
worden om over te gaan tot een meer permanente  en duurzaam gebruik  van 
landbouwgronden. Deze maatregelen behelzen: 

 Grondbewerking; 
 beheersen van de waterhuishouding, irrigatie t.b.v. land- en tuinbouw; irrigatie 

werken; 
 introduceren van hydroponics, schaduw en kassenteelt. 

Totaal geraamd bedrag voor cultuurtechnische werken bedraagt SRD 1.000.000,-. 
 
 
4003 Ondersteuning teelttechnieken en verwerking 
In het kader van een der beleidsdoelstellingen van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling 
Binnenland, genaamd “garanderen van de voedselzekerheid” ,is het van belang dat er 
structurele ondersteuning aangeboden wordt aan de agrariërs in het binnenland. Thans heerst 
er een behoefte van de overstap van zwerflandbouw naar permanente teelt om de continuïteit 
van de productie te garanderen. Om verandering hierin teweeg te brengen zal het Directoraat 
noodzakelijk ondersteuning bieden op het gebied van teelt- en andere technieken en 
verwerking van diverse gewassen. Totaal geraamd bedrag voor de ondersteuning en 
verwerking bedraagt SRD 650.000,-. 
 
4004 Onderzoek en ondersteuning cassave en andere aardvruchten  
Voor het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland is het noodzakelijk om de cassave 
en andere aardvruchten teelt te stimuleren en al zodanig de nodige ondersteuning te geven 
aan de agrariërs ter verhoging van de productie en van de kwaliteit. Ook zal de oogst en 
verwerking van bosbij- en alternatieve produkten gestimuleerd worden. Hiervoor is er een 
bedrag van SRD 1.500.000,-  uitgetrokken. 
 
4005 Hooglandrijst 
Het Directoraat is voornemens om de hooglandrijstbouw te ondersteunen en te stimuleren  ter 
vergroting van de arealen, verbetering en verhoging van de kwaliteit en kwantiteit van de 
rijstcultuur in het binnenland. Hiervoor is er een bedrag van SRD 1.000.000,-  uitgetrokken. 
 
4006 Kokos en ander fruitsoorten 
Het Directoraat is voornemens kokosaanplanten aan te leggen, zo ook ander fruitsoorten op 
geïdentificeerde gebieden in alle 3 regio’s in het binnenland. 
Hiervoor is er een bedrag uitgetrokken van SRD 750.000,-. 
 
 
 
 
 



38 
  

4007 Podosirieteelt en verwerking 
Het Directoraat is voornemens de podosirieteelt te stimuleren en faciliteiten te creëren voor 
de kleine ondernemers het geen duurzame werkgelegenheid schept om zodoende te kunnen 
voorzien in de hedendaagse grote vraag naar de podosirie sap. 
Hiervoor is er een bedrag uitgetrokken van SRD 2.000.000,-. 
 
4008 Opzetten en beheren van schooltuinen in het binnenland 
Voor de verduurzaming en ontwikkeling van de agrarische sector in het binnenland is het van 
belang de schooljeugd te betrekken en de nodige kennis en kunde aan te reiken. Het bedrag 
die hiervoor is geraamd is SRD 500.000,-. 
  
 
4009 Pindateelt en verwerking 
Terbeschikking stellen van kennis, kunde, moderne teelttechnieken en  productie- en 
verwerkings  machines voor de verdere ontwikkeling en productie verhoging van  de 
stakeholders. Bedrag hiervoor geraamd is SRD 500.000,-. 
 
4010 Gemberteelt en verwerking 
Terbeschikking stellen van kennis, kunde, moderne teelttechnieken en  productie- en 
verwerkings  machines voor de verdere ontwikkeling en productie verhoging van  de 
stakeholders. Bedrag hiervoor geraamd is SRD 250.000,-. 
 
4011 Duurzame pluimveeteelt 
Het stimuleren en bevorderen  van pluimveeteelt in het binnenland voor de eiwit voorziening, 
organische mest voorziening en het scheppen van werkgelegenheid. Bedrag hiervoor 
geraamd is SRD 500.000,-. 
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Toelichting op de prestatie en resultaat indicatoren   
 
OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 
Programma  Doel  

Programma  
Gerealiseerd  
Beleid 2015 

Verwachte 
Beleidsresultaten 
per 
Eind 2016 

Verwachte  
Beleidsresultaten per 
Eind 2017 

Programma: 01 Infrastructurele werken 
0153 Aanleg 
infrastructuur tbv de 
agrarische in het 
binnenland 

Zichtbaar maken van 
DAOB in het binnenland.  
-  Toegankelijker maken 
van de gebieden 
-  Verhoging van de 
dienstbaarheid aan de 
stakeholders    
- Verlichting van de 
werklast 

  DAOB kantoren 
zichtbaar op 
strategische plaatsen in 
het binnenland.   
-Effectieve 
dienstverlening.  

0154 Onderhoud van 
infrastructuur 
(wegen,   bruggen, 
aanmeersteiger en ) 

Om de agrarische gebieden 
bereikbaar en toegankelijk 
te houden is het van belang 
de nodige 
onderhoudswerkzaamheden 
te verrichten en nieuwe 
toegagngswegen aan te 
leggen. 

  Agrarische gebieden 
zijn toegankelijker 
gemaakt.. Er is een 
aanvang gemaakt met 
de aanleg van de 
nodige infrastructuur. 

0155 Opzetten en 
onderhoud gebouwen 
en terreinen  

Voor het zichtbaar maken 
van DAOB en de 
dienstverlening aan de 
agrariërs zullen er 
gebouwen worden opgezet 
en of onderhouden. Het 
noodzakelijke bouwrijp 
maken van terreinen voor 
het opzetten van 
bovengenoemde terreinen 
zal eveneens ter hand 
worden genomen.  

  Er is een aanvang 
gemaakt met het 
bouwrijp maken van 
terreinen en het 
opzetten van 
gebouwen.  

0156 Werktuigen  Ter beschikking stellen van 
agrarische werktuigen en 
verwerkingsmachines  
tenbehoeve van de 
agrarische sector.  

  De nodige agrarische 
werktuigen en 
verwerkingsmachines 
zijn in beeld gebracht 
en er is een aanvang 
gemaakt met de 
aanschaffingen. 

OP-Beleidsgebied: Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 
Programma: 39 Agrarische kennis 
3901 Lange termijn 
strategische 
beleidsprogramma ( 
consultancy, 
workshops, etc) 
 

Voor de structurele 
ontwikkeling van de 
Agrarische sector in het 
binnenland zal er een lange 
termijn beleidsprogramma 
ontwikkeld worden.  

  Concept lange termijn 
strategische beleids- 
programma is gereed. 
Er is een workshop 
gehouden. Het concept 
is  gefinaliseerd door 
een consultant en 
aangeboden. 

3902 
Capaciteitsopbouw  
 

Het in kaart brengen van de 
huidige situatie op 
agrarisch gebied. 
Toerusting zodat de   
- De ambtenaren kunnen 
beantwoorden aan de 
behoeften van de 
stakeholders  
- Dat de stakeholders betere 
resultaten kunnen behalen  

  - Beter inzicht van het 
agrarisch gebeuren in 
het binnenland, de data 
is verzameld, verwerkt 
en ter beschikking 
voor het formuleren 
van projecten/ 
beleidsvoornemens.  
- Ambtenaren zijn 
getraind tot 
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voorlichters en 
begeleiders op 
specifieke kennis 
gebieden   
-Aantal stakeholders 
zijn getraind op 
specifieke landbouw 
technische zaken o.a. 
plantenteelt.     

OP-Beleidsgebied : Welzijn 
Programma: 40 Agarische teelttechnieken werken 
4002 
Cultuurtechnische 
werken 

Introductie systematische 
grondbewerking.   
Toepassen van irrigatie en 
beheersing van de 
waterhuishouding van 
landbouw arealen   

  Doelmatiger benutting 
van beschikbare 
landbouwgronden.   
Hogere productie per 
grondeenheid   

4001 Zaai, poot en 
plantmateriaal 

Voor het genoegzaam 
voorzien in plantmaterialen 

  Kwekerijen zijn  op 
strategische plaatsen 
opgezet  in alle de 3 
regio's  
-Stakeholders worden 
goed voorzien in 
kwalitatief goed 
plantmateriaal   

Kernthema: Agrarische sector 
4003 Ondersteuning 
teelttechnieken en 
verwerking 

Verhoging productiviteit en 
productie.   
-Bescherming van de 
gewassen  
-Professionele verwerking 
van cassave tot meel dat 
ook gebruikt kan worden in 
de broodindustrie.   
Voor veilige en 
kwalitatieve groententeelt 
voor eigen voorziening en 
verkoop aan lokale markt 
o.a. goudhaarden 
goudbedrijven   

  Cassave machines zijn 
in productie.   
-Stakeholders passen 
nieuwe teeltmethoden 
en technieken toe en 
behalen kwalitatief 
hogere producties.  
-Wetgeving in place 
brengen voor het 
toepassen van cassave 
meel in de 
broodindustrie 

4004 Onderzoek en 
ondersteuning 
cassave en andere 
aardvruchten 

Onderzoek naar 
kwalitatieve en 
kwantitatieve betere 
variëteiten i.s.m.  met 
onderzoek instituten, LVV 
en ander stakeholders -
Structureren van de 
agroforestry business    

  De productie van 
aardvruchten is 
toegenomen   
De binnenlandse markt 
is ruim voorzien met 
de mogelijkheid tot 
export.  Aardvruchten 
worden geëxporteerd 
naar buitenlandse 
markten.   
-De agroforestry 
producten worden op 
verantwoorde wijze 
geëxploiteerd en 
geconserveerd  
 

4005 Hooglandrijst  Gebieden van onderzoek 
identificeren van minimaal 
een halve ha in elke regio   
  
-Onderzoek naar 
kwalitatief en kwantitatief 
betere hooglandrijst 
variëteiten   
  
  

  De rijstverbouwers 
kunnen een deel van 
de markt in het 
binnenland voorzien.  
  
Meer mensen gaan 
hooglandrijst 
verbouwen van wege 
verlichting van de 
werklast.   
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-Data vastleggen   
-Motivatie  mobilisatie 
d.m.v. Introductie van 
aangepaste 
grondbewerkings-   
machines, verstrekken van 
goede zaaizaad, 
doeltreffend bestrijden van 
ziekte en plagen (liever 
organisch) en het instaleren 
van rijstpelmolens en 
bouwen van opslagruimten 
op strategische plaatsen in 
alle de 3 regio's  
-Introductie van goede 
verpakkingsmethode  
 

- De 
hooglandrijstcultuur 
gaat weer bloeien  
    
-Voorziening in de 
deel van de rijstmarkt 
in het binnenland 

4006 Kokos en 
andere fruitsoorten 

Gebieden en stakeholders  
identificeren in het 
binnenland. 
-Overleg met het ministerie 
van ROGB, LVV, Ngo's en 
het traditioneel gezag. 
-Ontbossen plant 
klaarmaken, aanwijzen 
gronden aan stakeholders 
-Voorzien in plantmateriaal 
en deskundige begeleiding 
  
 

  Er zijn kokos en 
fruitbomen geplant in 
een aantal dorpen in 
het binnenland  
  
- Het DAOB beschikt 
over een voorbeeldtuin 
voor kokos van 
minimaal 1 ha, een 
voorbeeldtuin voor 
groenten teelt 5 ketting 
en een kwekerij voor 
andere fruitsoorten van 
1 ha, in  de drie 
regio's   

4007 Podosirieteelt 
en verwerking 

Het stimuleren en 
faciliteren van kleine 
ondernemers en 
productiegroepen van de 
podosiriesector ten einde 
het creeeren van duurzame 
werkgelegenheid en het 
genereren van duurzame 
inkomsten voor de lokale 
bevolking 

  Het tegengaan  van de 
vernietiging van 
bestaande podosirie 
bomen. 

Getrainde producenten 
in alternatieve 
teelttechniekenen en 
coöperatief 
samenwerken. 
Getrainde verwerkers  
in goede verwerkings-
technieken. 
Er zijn producenten-
organisaties opgericht 
om de belangen van de 
kleine producenten te 
behartigen.  
Getrainde in  
ondernemerschaps-
vaardigheden en 
marketing van hun 
product.  
Een toename vande 
productiviteit van de 
sector. 

4008 Opzetten en 
beheren van 
schooltuinen in het 
binnenland 

Voor de verduurzaming en 
ontwikkeling van de 
agrarische sector in het 
binnenland is het van 
belang de schooljeugd te 
betrekken en de nodige 
kennis en kunde aan te 

  Minimaal twee 
schooltuinen per regio 
is operationeel. De 
kinderen kunnen 
zelfstandig tuinieren 
met positief resultaat. 
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reiken. 
Pindateelt en 
verwerking 

Ter beschikking stellen van 
kennis, kunde, moderne 
teelttechnieken en  
productie- en verwerkings  
machines voor de verdere 
ontwikkeling en productie 
verhoging van  de 
stakeholders.  

  Pindatelers zijn goed 
getraind en hun 
productie is voorhoogd 
met minimaal 30%. 
Per regio is er 
minimaal een pinda 
verwerking unit 
opgezet en is in 
productie. 

Gemberteelt en 
verwerking 

Terbeschikking stellen van 
kennis, kunde, moderne 
teelttechnieken en  
productie- en verwerkings  
machines voor de verdere 
ontwikkeling en productie 
verhoging van  de 
stakeholders. 

  Gembertelers zijn goed 
getraind en hun 
productie is voorhoogd 
met minimaal 30%. 
Per regio is er 
minimaal een gember 
verwerking unit 
opgezet en is in 
productie. 

Duurzame 
pluimveeteelt 

Het stimuleren en 
bevorderen  van 
pluimveeteelt in het 
binnenland voor de eiwit 
voorziening, organische 
mest voorziening en het 
scheppen van 
werkgelegenheid.. 

  Minimaal drie grote 
pluimvee bedrijven 
zijn gevestigd per 
regio.  Deze bedrijven 
voorzien in minimaal 
25% van de lokale 
eiwit behoefte. En 15 
mensen zijn aan werk 
geholpen. 

 
 
 
 
 

 
                    Gegeven te Paramaribo,               2016 
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