
ill/Vd»VQ-/ 

vijin (»Ar  

:Jru-ccf.tc. 	ciót, 	lu'LL 

Onderge ekenden, 	
• 

 

allen leden vanDe Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het 
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter 
goedkeuring. 

Paramaribo, 11 februari 2016 

Gelezen en gehoord, 

de uiteenzetting van de door de Regering uit te voeren beleid voor het dienstjaar 2016, de 
Regeringsverldaring over de regeerperiode 2015-2020 en het Regeeraldword van 
Regeringscoalitie 2015-2020; 

- de door de Regering gepresenteerde concept begrotingen van de departementen over het 
dienstjaar 2016 en de nota van wijzigingen; 

- de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale 
Assemblee; 

Overwegende, 

- dat de diversificatie van de productie van groot belang is voor een duurzame 
ontwikkeling van Suriname; 

- dat een groot deel van onze bevolking een bestaan vindt in de agrarische sector, welke 
kan uitgroeien tot een substantile deviezen verdiener; 

- dat er factoren voor de ontwikkeling van de agrarische sector in ruime mate aanwezig 
zij n; 

- dat de beloofde ondersteuning aan de private sector voor de uitbreiding van de agrarische 
productie niet opgang is gekomen, integendeel door beleidsmaatregelen in problemen 
geraakt; 
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- dat de afzet garanties zoals door de President beloofd nog steeds bij woorden is gebleven; 
- dat de beloofde verbetering en vergroting van traditionele productie in het binnenland is 

uitgebleven; 
- dat de vergroting van het Agrarische Krediet Fonds tot nu toe is uitgebleven; 
- dat de beloofde kassenteelt onvoldoende van de grond komt; 
- dat de ontwikkeling in de sector met als doel ontwikkeling van de standaarden en de 

kwaliteit van Surinaamse merkproducten uitblij ft; 
- dat adequate maatregelen tegen een terugval van de productie in de rijstsector uitblijft; 

- 	

dat onder andere door de devaluatie en de brandstof prijsverhoging, de productie kosten, 
ook in de agrarische sector, zijn gestegen waardoor de productie stagneert, 

- dat de Icwijtschelding aan de boeren van rente op schulden, zoals door de President 
beloofd uitblijft met rechtsonzekerheid bij de agrarts; 
dat de zo gepropageerde agrarische voedselschuur als gevolg van het beleid illusoir blijkt; 

- dat door de verhoging van de "govemment take" de rijstsector in de afgelopen 5á 6 jaren 
± 120 miljoen SRD meer heeft moeten inleveren, 

- dat mede hierdoor de sector aan het doodbloeden is; 
dat ook de visserijsector even als andere kolommen uit de agrarische sector, lijdt aan deze 
verhoging van de "government take"; 
dat de begroting van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij lang niet 
voldoende is om een adequaat agrarisch beleid uit te voeren, hetgeen in contrast is met 
het voorgenomen beleid zoals uitgesproken door de Regering. 

Besluit: 

1. De begrotingen zoals ingediend af te keuren; 
2. De Regering op te roepen om de ingediende begrotingen van het dienstjaar 

2016 aan te vullen, zodat de Regering een tastbaar beleid kan ontwikkelen, 
welke de productie in de agrarische sector de beloofde ontwikkeling zal brengen; 

3. De Regering op te roepen investeringen in de agrarische sector op te voeren met 
het doel de import- economie in Suriname te transformeren naar een export- economie. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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