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Gewijzigde Begroting 2017

VASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE
DIENSTJAAR 2017
De gewijzigde begroting van DNA dienstjaar 2017 wordt als volgt vastgesteld:

Alleemeen
De jaarbegroting van De Nationale Assemblee is onder te verdelen in de onderstaande deelbegrotingen te
weten:
•
•
•
•
•

Personeelsbegroting
Kostenbegroting
Investeringsbegroting
Programma's
Middelenbegroting

De kosten eategorie6n vermeld op pagina 1 van de goedgekeurde begroting 2016 aangaande de
Uitgavenbegroting worden als vo1gt gewijzigd:

UITGAVEN BEGROTING
Raming
2017

OMSCHRIJVING

Bedra en x 1.000
Gewijzigde
raming
2017

20.000,-

19.272,-

KOSTENBEGROT1NG

5.513,-

6.546,-

INVESTERINGSBEGROTING

1.575,-

805,-

PROGRAMMA' S

12.330,-

2.795,-

TOTAAL UITGAVENBEGROTING

39.418,-

29.418,-

PERSONEELSBEGROTING
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MIDDELEN BEGROTING
Bedragen x 1.000
Begroting
2017

OMSCHRIJVING

ONTVANGSTEN;

Niet Belasting Ontvangsten:
Opbrengst huur Restaurant Gadri

12,-

Totaal Niet Belasting Ontvangsten

12,-

Donor Ontvangsten:
Ul\IDP Ontvangsten

400,-

UNICEF Ontvangsten

200,-

Totaal Donormiddelen

600,-

TOTAAL MIDDELENBEGROTING

612,-
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TOELICHTING:
OP DE GEWIJZIGDE BEGROTING VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE DIENSTJAAR
2017.
De aanleiding voor het wijzigen van de reeds goedgekeurde begroting van DNA voor het
dienstjaar 2017 (zie besluit Huishoudelijke vergadering van DNA d.d. 30 augustus 2016) is:
De van overheidswege ingevoerde vergoeding t.b.v. ambtenaren, de zogeheten
koopkrachtversterking, waarbij vanaf april 2017 t/m juni 2017 een bedrag van Srd.375, - per
ambtenaar zal worden uitbetaald en vanaf augustus 2017 een bedrag van Srd.500,-.
De door bedrijven doorgevoerde tariefsaanpassingen welke invloed hebben op de reeds
goedgekeurde ramingen.
Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat her-allocatie van middelen heeft plaatsgevonden. Daarnaast
is ook rekening gehouden met de afstemming van de begroting op het rekeningen schema.
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De Nationale Assemblee
Algemeen
De Grondwet van de Republiek Suriname stelt in artikel 55:
-

-

De Nationale Assemblée vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname en brengt
de
soevereine wil van de natie tot uitdrukking.
De Nationale Assemblée is het hoogste orgaan van de Staat.

De specifieke taken van DNA zijn onder andere:
I. De vertegenwoordigingsfunctie (art. 55, Gw);
2. De wetgevingsfunctie ( art. 71,Gw);
3. De toezichtfunctie (art. 73, Gw);
Missie
De Nationale Assemblée heeft als missie conform de Grondwet en het Reglement van Orde op de
meest effectieve en efficinte wijze, invulling te geven aan haar taakstelling als Wetgevend,
Toezichthoudend en volksvertegenwoordigend orgaan.
Visie
Het instituut ontwikkelen tot een zakelijk, deskundig en goed geïnformeerd orgaan, dat
zeer professioneel en zo zelfstandig mogelijk opereert.
De Nationale Assemblée werkt sinds de zittingsperiode 2010 - 2015 actief aan het verbeteren van de
kwaliteit bij de uitvoering van haar taken, in de ruimste zin des woords. Dit geschiedt vanuit een
visie waarbij de Griffie, het ondersteunend wetenschappelijk College van DNA en de operationele
diensten, op professionele wijze het werk van het College, de Voorzitter en de individuele
volksvertegenwoordigers ondersteunen. Hierbij dient te worden vermeld dat de rol, structuur en
taken van de Griffie onlosmakelijk verbonden zijn aan het Politiek College. Op die basis wordt dan
ook naar de samenleving toe het werk uitgevoerd aan de hand van de planning die in de
goedgekeurde begroting is verwerkt.
In de huidige zittingsperiode, 2015 - 2020 zijn de volgende speerpunten geformuleerd, die gebaseerd
zijn op de functies van De Nationale Assemblee:
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Beleidsrichting
1. Het vergroten van inzicht in
sociaal- economische
vraagstukken.
- Het vergroten van inzicht in de
problematiek binnen de samenleving
en het Verbeteren van de
verslaggeving in het parliament.

2. Het bereiken van
Genderevenwicht in de
Volksvertegenvtoordiging.

I Vertegenwoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)
Planning 2017
Beleidsuitvoering
- Uitbreiding en capaciteitsopbouw van het ondersteunend
kader.
- Het doen van onderzoek met behulp van externe deskundigen
en instituten

- Verdere capaciteitsversterking van het kader
- informatie sessies en trainingen op actuele thema's
- Het voortzetten en waar nodig institutionaliseren
van landelijke orithtatie- en werkbezoeken van
DNA leden naar;
• districten
• instellingen en instituten
• gebieden met specifieke issues

Het project "Meer vrouwen in de volksvertegenwoordiging"
is succesvol uitgevoerd in de zittingsperiode 2010 — 2015;
- het bevorderen van evenwichtige vertegenwoordiging en
participatie mogelijkheden van mannen en vrouwen binnen de
volksvertegenwoordiging, door infonnatie verstrekking,
vergroting van het bewustzijn ten aanzien van dit vraagstuk en
het uitvoeren van projecten in dit kader.

2016 — 2017
- Training en begeleiding van de nieuw gekozen
vrouwelijke DNA leden in samenwerking met de
UNDP. (deze trainingen zijn ook voor andere leden
toegankelijk).
- Infonnatie verstrekking en activiteiten in dit kader.
2018 — 2019
- Het op gang brengen van de samenwerking tussen
de in DNA vertegenwoordigde politieke partijen en
maatschappelijke organisaties in het kader van
genderevenwicht.

3. Het verbeteren van de
Ombudsfunctie van DNA.

Verdere structurering en professionalisering van het
Ombudsbureau:
- bemensen met deskundigen en medewerkers die DNA leden
bij staan en adviseren inzake de afhandeling van uit de
gemeenschap gepresenteerde problematiek.
- het destilleren van de structurele problematiek uit de
aangedragen issues en klachten, die vanuit de samenleving,
met ondersteuning van ICT en middels specifieke applicaties.
- periodieke rapportages aan DNA, ter ondersteuning van
beleidsbeoordeling en beleidsevaluatie functie.
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2017 — 2018;
- Uitbreiding van het team van deskundigen van het
ombudsbureau en vergroting van de capaciteit van
de deskundigen.
- Het op adequate wijze toerusten van de
medewerkers
- Het scheppen van mogelijkheden voor
informatieverzameling, verwerking en registratie,
middels databases en mobiele applicaties alsook de
afhandeling van en rapportage over de meldingen.
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Beleidsrichting
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I Vertegenwoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)
Planning 2017
Beleidsuitvoering
- Het vastleggen van protocollen voor de interne
werkorganisatie.
- Het verschaffen van duidelijkheid aan de leden ten
aanzien van het raadplegen en het inzetten van het
betreffend bureau.

4. Het verbeteren van de
Informatievoorziening naar de
gemeenschap:
- Het vergroten van de transparantie
in de processen en de
werlczaamheden binnen DNA.
- Het toegankelijker maken van
wetgevingsprodukten.

Verbetering van de informatievoorziening aan de samenleving
middels audiovisuele producties, radio, tv en internet.
Gerealiseerd zijn ondermeer:
• het opzetten van de website van DNA
• het opzetten van een jeugdwebsite speciaal voor de
jeugd
• het live streamen van de Openbare Vergaderingen
• het opzetten van een studio
- het maken van de progjamma's "DNA info" en
"DNA Actueel".
- het ontwikkelen van de mobiele applicaties om de informatie
verstrekking naar de samenleving verder te verbeteren.

- Verdere capaciteitsversterking van de afdeling
informatie en communicatie.
- De medewerkers toerusten met de juiste
equipment om de producties tijdig te kunnen
realiseren.
-Uitbreiding voorlichtingsprogramma' s met het
"DNA Journaal" een samenvatting van de DNA
vergaderingen.
- Verbetering van mobiele applicaties om de
informatie verstrekking naar de samenleving verder
te verbeteren.

5. Het verbeteren van het
functioneren van de fracties;
- Het scheppen van mogelijkheden
voor de fracties oin het werk
adequaat in te richten en kwalitatief
te verbeteren.
- Verbeteren van het contact van de
fracties met de samenleving.

- Verbetering van de ruimtelijke voorzieningen ten behoeve
van de Fracties binnen het DNA gebouw.
- De Fracties hebben thans deskundigen en administratieve
medewerkers ter ondersteuning.

Dit beleid wordt voortgezet.

6. Verbetering van de technischeen administratieve ondersteuning.

- Een team van commissie assistenten vanuit de afdeling
Professionele en Wetenschappelijke Ondersteuning,
ondersteunt en verleent technische bijstand aan het Parlement,
de vaste commissies en interdepartementale commissies.
-Deskundigen worden ingezet bij het doen van
wetenschappelijk onderzoek. Indien noodzakelijk wordt ook
expertise van buiten DNA gehaald.

-Vanwege de verhoogde intensiteit van de
werkzaamheden en de toename van de activiteiten
van de commissies wordt dit team van commissie
assistenten uitgebreid.
-Het aangaan van samenwerkingsverbanden met de
Anton de Kom Universiteit van Suriname e.a. hoge
onderwiis instellingen in Suriname, wat zal moeten
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I Vertegenvvoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)
Beleidsuitvoering
Planning 2017
leiden tot het inzetten van studenten voor het doen
van wetenschappelijk onderzoek.

7. Het optimaliseren van de
Internationale Betrekkingen
- Intensivering van zinvolle
internationale contacten en
samenwerking met andere
parlementen en parlementaire
organisaties.

- Rationalisering Intemationale Parlementaire Relaties en
versteviging internationale betrekkingen.
- Er is een unit "Internationale Betrekkingen" in het leven
geroepen binnen de afdeling Wetenschappelijke en
Professionele ondersteuning, bestaande uit deskundigen
die zich speciaal toeleggen op dit onderdeel van het
parlementair werk.

Beleidsrichting

III Toezichtfunctie (Art.73, Grondwet)
Beleidsimplementatie

- Het evalueren van de internationale
samenwerkingsverbanden.
- Het evalueren van het lidmaatschap van het
Parlement bij de Internationale Organisaties.
- Het bijwonen van de conferenties waaronder
WTO, IPU, ACP-EU en Parlamerica's
- Het versterken van de unit internationale
Betrekkin en".

Planning 2017

1. Beleidsbeoordeling van het door de
Regering ter goedkettring voorgelegd
beleid.
- Versterking van de Vaste Commissies
- verbetering van de faciliteiten ten
behoeve van de commissies.
-Verbetering van de mogelijkheden ter
beoordeling van de Nationale
begrotingen

- Capaciteitsversterking van de commissies.
- Toevoegen van Vak deskundigen aan de commissies,
vanuit de afdeling Wetenschappelijke en Professionele
Ondersteuning.

- Uitbreiding van het team van Vak deskundigen
- Trainings- en informatiesessies voor de leden en
de deskundigen.
- Het organiseren of deelnemen aan Seminars en
workshops.

2. Optimaliseren van de toezicht op
de Staat.
- Verbeteren van de capaciteit van DNA
om de uitvoering van het beleid en de
staatsbegroting te monitoren.
- Verbetering van de periodieke
rapportages van cle C I ,AD en de

- Versterking van de Commissie Staatsuitgaven ter
verbetering van de toezichtfunctie van DNA.
- Ter vericruging van inzicht in de begrotingsuitvoering en
de obstakels bij de uitvoering is er in samenwerking met de
UNDP, informatiesessies verzorgt voor de leden en
deskundigen.

- De Commissie Staatsuitgaven zal met de
Regering het werkschema afspreken.
-Per kwartaal zal schriftelijk verslag worden
gedaan aan het Parlement.
-Het Parlement zal alle inspanning aan de dag
leggen, het daarheen te leiden dat de sloten worden
behandeld in het Parlement.
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III Toezichtfunctie (Art.73, Grondwet)
Beleidsimplementatie

Beleidsrichting
Rekenkamer.
-Het bevorderen dat de sloten van de
begrotingen conform de Grondwet, ter
goedkeuring worden aangeboden aan
het Parlement.

Beleidsrichting
1. Verhogen van de kwaliteit en
kwantiteit van wetsprodukten/
goedgekeurde wetten.

2. Het transparant maken van
wetgevingsproducten vanaf
initiatie tot aan de publicatie van
de wet.

Planning 2017
-Vergroten van deskundigheid binnen DNA om de
begrotingen van de vak ministeries te beoordelen
en te analyseren, middels gerichte trainingen en
opleidingen.

Wetgevende functie (Art. 71, Grondwet)
Beleidsimplementatie
- Het Verhogen van de capaciteit en inzichtelijkheid van DNA
leden bij de tot standkoming van wetsprodukten.
- Het beschikbaar hebben van specifieke deskundigheid op het
gebied van wetgeving.

Het opnemen van de wetsproducten op de website.
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Planning 2017
-Trainen van DNA leden en juristen
- Deelnemen/ organiseren van seminars en
informatiesessies ten behoeve van leden en
deskundigen.
-Aantrekken van wetgevingsjuristen
Voortzetting van dit beleid en uitbreiding naar
mobiele applicaties en tv programma's.
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Voortzetting Institutionele Versterking
In het kader van het Programma Institutionele Versterking DNA zijn in de afgelopen zittingsperiode
2010 — 20 I 5 ingrijpende hervormingen doorgevoerd binnen het instituut. Deze hervorrningen hebben tot
doel de verdere professionalisering en capaciteitsopbouw te garanderen en een correct en effectief
verzelfstandigingsproces van het instituut te bevorderen.
Kenmerkend hierbij is dat de Griffie van DNA thans opereert volgens een gewijzigde organisatiestructuur, zelfstandig haar administratie voert en
zelf het beheer voert over haar financile middelen. In deze overgangsfase wordt zij financieel administratief ondersteund door het accountant
kantoor Tj on A Hung. Reeds is door het Consultancy bedrijf Tjon A Hung, de basis gelegd voor de beschrijving van de administratieve organisatie
en stelsel van interne beheersmaatregelen van DNA.
De structuur en de inrichting van de begroting voor het dienstjaar 2017 is reeds aangepast. Er wordt thans gewerIct aan verdere verbetering van het
document.
Gerealiseerd in het kader van het Project Institutionele Versterking:
• Goedkeuring van het gewijzigd organogram van de Griffie door het Parlement op 30 september 2015.
•

Nadere wijziging van nieuwe functies, functiebeschrijvingen en herwaardering van functies van het personeel van DNA. (Zie Resolutie
no.100, cl.cl. 30 juli 2015).

•

Wijziging van de begrotingsuitvoering van DNA per 1 juli 2015 en afkondiging in het Staatsblad wat betekend dat de begroting van DNA
in deze fase vooralsnog is toegevoegd aan de begroting van Binnenlandse Zaken en is opgenomen als Parastataar.

Het programma Institutionele Versterking van De Nationale Assemblee is gedurende 4 jaren in samenwerking met de UNDP uitgevoerd en mede
gefinanciercl door deze intemationale organisatie. De UNDP heeft vanwege de positieve resultaten, zich wederom gecommitteerd om DNA te
ondersteunen in haar streven naar verdere professionalisering en verbeterde invulling van haar taken.
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Beleidsrichting
1. Verbetering van de materiele
ondersteuning van het parlementair
werk.

Voortzetting Institutionele Versterking
Beleidshnplementatie
- De introductie van o.a. nieuwe ICT mogelijkheden ter
ondersteuning van de werkzaamheden van de Griffie en het
Parlement.
- Verbetering van de reeds bestaande voorzieningen.

Planning 2017
Verdere benutting van het systeem.

In dit kader is een geavanceerd netwerksysteem, IBM
Connection geïntroduceerd, met als doel;
• het bevorderen van een gestructureerde wijze
van interne communicatie;
• het bevorderen van een efficithne en effectieve
samenwerking tussen DNA leden en personeel
enerzijds alsook de onderlinge samenwerking
tussen DNA leden en de onderlinge
samenwerking tussen personeelsleden
anderzijds;
• het verbeteren van de informatie stroom binnen
DNA
2. Verbetering van de ntimtelijke
voorziening voor het optimaliseren
van de werkzaamheden van DNA.

- Scheppen van accommodatie mogelijkheden.
- Voor het duurzaam oplossen van het nijpend tekort aan
werkruimtes wordt in samenwerking met het Ministerie
van Openbare Werken uitvoering gegeven aan het project
Nieuwbouw DNA, waarbij 2 gebouwen opgezet zullen
worden respectievelijk aan de Henek Aarronstraat en op
de huidige locatie aan het Onathankelijkheidsplein.
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- Uitbreiding ruimtelijke voorzieningen
DNA
-Voortzetting project NieuwBouw en herinrichting DNA
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3. Versterking Griffie Om te geralcen
tot een sterk en professioneel
Parlement.
- Het op dusdanige wijze inrichten
en beschrij ven van processen,
procedures en protocollen dat
efficintie en effectiviteit in het
functioneren operatie en het
functioneren van zowel personeel als
DNA n zijn geheel wordt bevorderd.

- Herstructurering DNA
- Verbetering Personeelsmanagement

Beleidsvoornemens 2017;
- Inrichten processen en protocollen;
• beschrijven en inrichten van de
AO/IB maatregelen.
• identificeren en implementeren
van een geschikt financieel
systeem

- Verbeteren Personeelsmanagement;
•

Transfirmatie personeelszaken
naar Human Resource
management.
# Inrichten van HR processen en
Protocollen.
# Aanscherpen van werving en
Selectie.
# Gedragscode en
kledingvoorschriften.
• Capaciteitsversterking.
# Uitstippelen van een
Opleidingsplan
# Opzetten van een opleidingsplan
# Changemanagement sessies
alsook andere trainingen
•

Vaststellen en anplementeren
van pmformance management.
# Portfolio opbouw ten behoeve
van deskundigen en
medewerkers
# Beoordelings- en
functioneringsgesprekken
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DE NATIONALE ASSEMBLEE

• PERSONEELSBEGROTING
Kostensoort

Realisatie
2016

Raming
2017

Lonen en
Salarissen

15.437,-

Gewijzigde
ra ming
2017
18.110,17.349,-

Sociale Lasten

1.007,-

1.380,-

Overige
Personeelskosten

357,-

PERSONEELSBEGROTING

16.864,-

Bedra en x SRD. 1.000
Raming
Raming Raming
2019
2020
2021

Raming
2018
19.714.-

20.699,-

21.734,-

22.82!,-

1.518,-

1.518,-

1.518,-

1.518,-

1.518,-

510,-

405,-

525,-

551,-

579,-

608,-

20.000,-

19.272,-

21.757,-

22.769,-

23.831,-

24.947,-

TOELICHTING:
De personeelskosten bestaat thans uit de volgende subkostensoorten;
• Lonen en Salarissen
• Sociale Lasten
• Overige Personeelsactiviteiten
Onderstaand een specificatie van de kostensoort Lonen & Salarissen
Raming
Gewijzigde
Lonen en Salarissen:
2017
raming 2017
Ambtelijk Salaris
Overig salaris
Vakantietoeslag
Vergoeding aan fractie medewerkers
Overwerk
Bonussen en Gratificaties
Vergoeding controlerende organen*

Functionele toelagen
Gezinstoelagen en Kinderbijslag
Kleding-toelage
Telefoon vergoeding
Representatie vergoeding
Vervoersvergoeding
Waarnemingstoelage
Vergoeding meem erk
Koopkracht versterking

TOTAAL

4.900.000,-

0.0,-

4.322.000,422.000,320.000,435.000,300.000,20.000,5.100.000,550.000,30.000,100.000,60.000,2.900.000,2.260.000,110.000,20.000,400.000,-

18.110.000,-

17.349.000,-

400.000,0,500.000,20.000,5.200.000,700.000,30.000,200.000,60.000,3.000.000,3.000.000,100.000,-
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Kostensoort: Lonen en Salarissen
De Personeelswet vormt vooralsnog de wettelijke basis voor het personeelsbeleid. De taakstelling en de
doelstelling van De Nationale Assemblee geven richting aan de formatie en het te voeren beleid.
Als gevolg van de ingrijpende hervormingen die binnen DNA gevoerd worden en de daarmee gepaard
gaande intensiteit van werkzaamheden is uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk. Ter
ondersteuning van dit proces is deskundigheid/expertise van buiten getrokken al dan niet in
overheidsverband en is dit alzo opgenomen in de planning voor het dienstjaar 2017.
De uitgangspunten ter vaststelling van de raming van de kostensoort Lonen en Salarissen zijn;
• De realisatie cijfers van het dienstjaar 2015 en dienstjaar 2016
• De reguliere periodieke verhoging
• Het aan te trekken potentieel kader
De lonen en salarissen van De Nationale Assemblee zijn geraamd op +/- SRD 17.349.000,-.
De kosten m.b.t. Lonen en Salarissen worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zelf
afgehandeld. Voor een goede afstemming bij de rapportage van de begrotingsuitvoering met de begroting
en de financile administratie, is er zoveel mogelijk uitgegaan van de wijze van athandeling en de
registratie van kosten.
De Nationale Assemblee telt thans 97 personeelsleden.
Personeelsbestand;
Het personeelsbestand zal in het jaar 2017 worden uitgebreid naar 117 personeelsleden.
Het gemiddelde ziekte verzuim in de periode januari tot en met juni 2016 uitgedrukt in percentage van de
personeelsformatie is ongeveer 7,5%. Het streefcijfer voor het komend dienstjaar is gemiddeld 4%.
Het personeelsbeleid binnen DNA richt zich op het continue ontwiklcelen. van de medewerker en verdere
professionalisering van de organisatie. In dit kader zal er gewerkt worden aan het implementeren van een
gedragscode voor DNA, welk ten doel heeft medewerkers er van bewust te maken van de houding en het
gedrag dat van hen verwacht wordt binnen DNA. Tevens zullen er duidelijke kledingvoorschriften voor
het personeel worden vastgesteld, welke per 1 januari 2018 inwerking zullen treden. Vooruitlopend
hierop zal dit jaar een kledingtoelage aan het personeel worden uitgekeerd.
De FISO-functiegroepen worden onderverdeeld in:
•
•
•

Functiegroep
Functiegroep
Functiegroep

3—6
7 —8
9 en hoger

Lager Kader
Middenkader
Hoger Kader
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Kaderniveau
Topkader
Hoger kader
Middenkader
Lager kader

Aantal
17
27
31
22

KADERNIVEAU 2017

ager
3%
top
hoger
midden
lager

De indeling naar niveau is gemaakt op basis van de sehaalindeling.
Topkader: schaal 12, 13, OD (subs), DIR (griffïer)
Hoger kader: schaal 9, 10, I I
Midden kader: schaal 7,8
Lager kader: schaal 4,5,6
In het dienstjaar 2017 wordt verder invulling gegeven aan de versterking van de "bovenbouw en wel met
de upgrading van personeelsleden en het aantrekken van hoger kader.
Ook in dit betreffend dienstjaar zal de nadruk gelegd worden op het bewaren van de kwaliteit en de
waardering van het personeel, wat zal moeten leiden tot het minimaliseren van de nitstroom van kader.

Overzicht in- en uitstroom
December 2015
89

Instroom 2016
5

Persioen
1

Overplaa sing
3
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Binnen De Nationale Assemblee zijn er 2 groepen deskundigen.
Deskundigen met een ambtenaren status
Deskundigen die geen ambtenaren status hebben en op contractbasis zijn aangetrokken, vanwege
hun vakspecifieke kennis.
De laatst genoemde deskundigen, zijn in 2 groepen gecategoriseerd;
- Categorie 1
Deze categorie betreft de deskundigen die zijn aangetrokken ter ondersteuning van de werkzaamheden
binnen De Nationale Assemblee en naar gelang de aard van de werkzaamheden als zodanig worden
ingezet. Gezien het feit dat deze groep deskundigen rechtstreeks betaald worden door het Ministerie van
Binnenlandse enwel ten laste van kostensoort Lonen en Salarissen wordt de raming van deze post
`extemen', nu overgeheveld naar Lonen en Salarissen'.

- Categorie 2
Deze categorie betreft deskundigen die vanwege hun vakdeskundigheid/expertise zijn aangetrokken voor
specifieke activiteiten/projecten. De vergoeding van deze deskundigen is ondergebracht op de
Kostenbegroting of bij de Programma's onder een specifiek project en afgeboekt van de
grootboekrekening deskundigen Binnenland (regulier, projectmatig). De kosten worden door DNA zelf
afgehandeld.
Fractie medevverkers
De vergoeding van de fractie medewerkers die aanvankelijk geraamd was op de kostenbegroting onder
`externen', is overgeheveld naar Salarissen en Lonen conform wijze van afhandeling.

Kostensoort: Sociale Lasten
Onderstaand de uiteenzetting van de uitgaven van Sociale lasten naar grootboekrekeningen.
Raming
Gewijzigde
Sociale Lasten
2017
raming
2017
Sociale Uitkeringen;

525.000, -

Poliklinische kosten
Lig- en verpleegkosten
Verzorgingskosten
Laboratorium kosten
Overige medische voorzien ngen
Hulpmiddelen
Med cijnen

Sociale Premies

668.000,200.000,100.000,50.000,15.000,10.000,100.000,50.000,-

850.000, -

Werkgeverslasten pensioenfonds
Werkgeverslasten Staats Ziekenfonds
Overige kosten

TOTAAL

223.000,155.000,-

50.000,25.000,10.000,-

155.000,50.000,-

850.000
500.000,350.000,-

500.000,350.000,-

5000,-

0,1.518.000,-

1.380.000,-
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Sociale uitkeringen;
Op deze kostensoort worden de medische kosten, kosten van hulpmiddelen en de overig gerelateerde
kosten aan Sociale uitkeringen van parlementari&s en hun gezinnen, gewezen leden alsook
personeelsleden Afgeboekt.
Kostensoort: Overige personeelskosten

Overige personeelskosten

Raming
2017

Trainingen en workshops
Voedingskosten (i.v.m. overwerk personeel)
Kleding en bewassing
Onderscheidingen personeel
Personele activiteiten (Jaarafsluiting, kerst, Uitstapjes
teambuildingsactiviteiten.)

100.000,200.000,5.000,50.000,150.000,-

Gewijzigde
raming
2017
25.000200.000,0,20.000,160.000,-

TOTAAL

505.000,-

405.000,-

Trainingen en Workshops
Hierop wordt afgeboekt reguliere trainingen/workshopsiseminars, nodig voor het adequaat kunnen
functioneren van het personeel binnen haar taakstelling.
Kleding en bewassing
Hierop worden de kosten van het wassen van handdoeken afgeboekt. Vanwege de aard van deze
kostensoort is deze overgeheveld naar de "Kostenbegroting".
Onderscheidingen personeel
Hierop worden de kosten van o.a. bloemstukken en cadeaubonnen verstrekt aan het personeel , i.v.m.
j ubilea, verjaardagen en andere speciale aangelegenheden.
Personele activiteiten
De personele activiteiten zijn kosten die gemaakt worden i.v.m. Healthy lifestyle, personeel uitstapje,
kerstviering, jaarafsluiting.
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• KOSTENBEGROTING
Toelichting gewijzigde ramingen in onderstaande tabel:

-

De Kostensoorten Nationale Ori&aaties, Internationale Betrekkingen en Communicatie en
Voorlichting zijn overgeheveld van programma's naar de kostenbegroting vanwege het regulier
karakter hiervan
De kosten m.b.t. "Reis en Verblijfskosten" zijn ondergebracht bij kostensoort "Nationale
Orintaties"
De advertentie kosten zijn overgeheveld van kostensoort "Communicatie en Voorlichting" naar
de "sub algemene kosten".
De ramingen van de overige kostensoorten zijn als gevolg van tariefsaanpassingen gewijzigd.
Bedra en x SRD 1.000

Kostensoort

Kantoorkosten .

Realisatie
2016

Raming
2017

Gewijzigde
raming 2017

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

922,-

846,-

980,-

980,-

980,-

980,-

980,-

Nationale
Orientaties

-

-

1.225,-

1.500,-

1.500,-

1.500,-

1.500,-

Internationale
Bettekkingen

-

-

2.080,-

2.000,-

2.000,-

2.000,-

2.000,-

Reis- en
verblijfskosten
(binnenland)
Voorlichting en
Communicatie kn.
(advertentie kn.)
Voorlichting en
Communicatiekn
(kn i.h.k.v. Voorl.
en Comm)
Automatiseringskosten

1.055,-

917,-

0,-

0,-

0,-

0,-

76,-

63,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

295,-

400,-

400,-

400,-

400,-

232,-

293,-

260,-

307,-

307,-

307,-

307,-

Huisvestingskosten

343,-

458,-

310,-

193,-

193,-

193,-

193,-

0,-

1.028.,-

6,-

30,-

30,-

30,-

30,-

745,-

1.908,-

1.390,-

2.525,-

2.525,-

2.525,-

2.525,-

3.373,-

5.513,-

6.546,-

7.935.-

7.935,-

7.935,-

7.935,-

Externen
Sub Algemene
kosten
Totaal
Kostenbegroting
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Kantoorkosten

Raming
2017

Telefoonkosten:

Gewijzigde
raming 2017

658. 000,260.000,133.000,-

Telefoonkosten (vaste lijn en internet)
Telefoon declaraties DNA leden
Telefoon declaraties Personeelsleden
Mobiele telefoonkosten (postpaid)
Drukwerk en grafísch materiaal
Onderhoud meubilair en inventaris
Kopieer
Kantoormiddelen
Verbruiksmiddelen (cartridges en diskettes)
Overige kantoorkosten
TOTAAL

770.000,-

265.000,-

290.000,210.000,70.000,200.000,-

48.000,8.000,0,90.000,18.000,24.000,-

20.000,0,90.000,O,24.000,-

846.000,-

980.000,-

76.000,-

Telefoonkosten
Ter verkrijging van inzicht in de telefoonkosten zijn deze verder opgesplitst.

Nationale Orientaties

Raming
Gewijzigde
2017
raming 2017
262.000,400.000,413.000,800.000,25.000,-

Reiskosten binnenland
Verblijfkosten Binnentand

Nationale missies
TOTAAL

675.000,-

1.225.000,-

Nationale orWntaties
Op deze post wordt afgeboekt de kosten die betrekking hebben op werkbezoeken DNA leden van en naar
de districten en ook de kosten in het kader van nationale missies.

Internationale Betrekkingen

Raming

Gewijzigde
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2017

ramíng

Reiskosten buitenland
Verbl ij fkosten buitenland

-

Contributies
Overige reiskosten buitenland

-

TOTAAL

-

2017
1.000.000,800.000,115.000,165.000,2.080.000,-

Internationale Betrekkingen
DNA heeft als taak Suriname internationaal uit te dragen. Om betere resultaten te halen voor land en volk
worden zinvolle Intemationale Parlementaire Relaties geïntensiveerd en internationale betrekkingen
verstevigd. De kosten die hieruit voortvloeien zijn bij de kostensoort "Intemationale Betrekkingen"
ondergebracht en worden afgeboekt van de in de tabel opgenomen grootboekrekeningen.
Deze kosten waren aanvankelijk op de Programma s begroot.

Voorlichting en Communicatie kosten

Raming
2017

Gewíjzigde
raming

Radio en TV Programma's
Informatie Voorziening aan derden
Interne informatie voorziening
Onderhoud DNA website en jeugdwebsite
Advertenties en bekendmakingen

63.000,-

2017
270.000,15.000,5.000,5.000,0,-

TOTAAL

63.000,-

295.000,-

Voorlichting en Communicatie kosten;
Uit hoofde van de taakstelling van De Nationale Assemblee wordt de samenleving op reguliere basis
gethformeerd over activiteiten en ontwikkelingen die zich binnen DNA voltreklcen.
De kosten die hiermee gemoeid gaan worden afgeboekt van de in de tabel opgenomen
grootboekrekeningen. Deze kosten waren aanvankelijk op de programma's begroot.
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Automatíseringskosten

Raming
2017

Licentie en programma
Onderhoudskosten automatisering
Data lijnen
Verbruiksmiddelen cartridges en diskettes

Gewijzigde
raming
2017

267.000,20.000.6.000,18.000,-

220.000,20.000,0,20.000,-

TOTAAL

311.000,-

260.000,-

Huisvestingskosten

Raming
2017

Onderhoud gebouwen en terreinen

122.000,-

122.000,-

Overige huisvestingskosten;

336.000,165.000,171.000,-

188.000,-

Bewakingskosten
Elektra

TOTAAL

458.000,-

310.000,-

Externen

Raming
2017

Deskundigen Binnenland
Deskundigen Buitenland
Vergoeding aan Fractie medewerkers
Vergoeding aan stagiaires

670.000,87.000,265.000,6.000,-

TOTAAL

Gewijzigde
raming
2017

150.000,38.000;

Gewijzigde
raming
2017
0,0,0,6.000,-

1.028.000,-

6.000;

Externen
Extemen zijn personen die zijn aangetrokken op contractbasis voor het verrichten van enkele diensten.

Sub Algemene kosten

Raming

Gewijzigde
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2017
660.000,500.000,69.000,51.000,129.000,2.000,-

Vergaderkosten

152.000,6.000,55.000,270.000,-

230.000,250.000,35.000,15.000,100.000,2.000,6.000,175.000,400.000,75.000,6.000,84.000,12.000,-

1.908.000,-

1.390.000,-

Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen
Representatiekosten

Abonnement en vakliteratuur
Schoonmaakkosten
Vrachtkosten en porti
Kleding en bewassing
Voeding CIVD
Nagekomen rekeningen
Advertenties en bekendmakingen
Brochure en andere periodieken
Schenkingen en bijdragen aan niet commercièle instellingen
Overige algemene kosten

TOTAAL

raming
2017

0,0,-

Voedingskosten CIVD;

De voedingskosten van CIVD die binnen de post Overige Algemene kosten vielen zijn nu apart
opgenomen onder de sub algemene kosten.

Nagekomen rekeningen:

Op deze post wordt afgeboekt de rekeningen van o.a. DNA leden m.b.t. declaraties van verblijf-,
transport- en telefoonkosten, die na afsluiting van het begrotingsjaar alsnog worden ingediend.
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• INVESTERINGSBEGROTING
Kostensoort

Realisatie
2016

Raming
2017

Gebouwen en Constructie

258,-

375,-

Gwijzigde
raming
2017
410,-

Inventaris

214,-

500,-

Soft- en Hardware

600,-

Transportmiddelen
TOTALE
INVESTERINGSBEGROTING

Raming
2018

Bedra en x SRD. 1.000
Raming
Raming Raming
2019
2020
2021

390,-

406.-

422,-

439,-

175,-

520,-

541.-

562,-

585,-

380,-

220,-

395,-

411,-

427,-

445,-

0-

320,-

0,-

333-

346,-

360,-

374,-

1.072,-

1.575,-

805,-

1.638,-

1.704,-

1.771,-

1.843,-

Gebouwen en Constructie

Op deze kostensoort worden alle noodzakelijke aanpassingen en reparatie werkzaamheden aan het DNA
gebouw afgeboekt.
Inventaris

Hierop wordt afgeboekt de kosteniaanschaffingen m.b.t. inrichting van het kantoor.

Soft- en hardware
De kosten m.b.t. programma's/applicaties (software) en aanschaf apparatuur wordt hierop
afgeboekt.
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PROGRAMMA'S
Onderstaand overzicht met Programma's zoals aanvankelijk is goedgekeurd, wordt nu
vervangen door het overzicht op pagina 26.

Bedragen x SRD. 1.000
Omschrijving Projecten

Suppletoire
2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Raming Raming
2020
2021

3.249,-

5.000,-

5.200,-

5.408,-

5.624,-

5.849,-

3.249,-

5.000,-

5.200,-

5.408,-

5.624,-

5.849,-

720,-

500,-

520,-

541,-

562,-

585,-

120,-

100,-

104,-

108,-

112,-

117,-

600,-

400,-

416,-

433,-

450,-

468,-

300,-

300,-

312,-

324,-

337,-

351,-

1 )Trainen en begeleiden van
vrouwelijke parlementari&s

100,-

100,-

104,-

108,-

112,-

117,-

2)Verbeteren van de
Wetgevingsfunctie

200,-

200,-

208,-

216,-

225,-

234,-

680,-

680,-

707,-

735,-

765,-

796,-

680,-

680,-

707.-

765,-

765,-

796,-

400,-

400,-

416,-

433,-

450,-

468,-

400,-

400,-

416,-

433,-

450,-

468,-

Programma;
lnfrastructurele werken
1)Nieuwbouw & herinrichting
DNA
Programma;
Herstructurering Griffie
1)Het inrichten van processen en
protocollen
2)Verbeteren Personeelsmanagement
Programma
Capaciteitsversterking

Programma.
Communicatie en Voorlichting
1)Strategisch Communicatie plan
DNA
Programma;
Parlementair Onderzoek
1)Deskundigheidsondersteuning
DNA leden bij Parlementair
onderzoek.
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Programma,
Nationale Orientaties

1.500,-

1.500,-

1.560,-

1.622,-

1.687,-

1.755,-

1.500,-

1.500,-

1.560,-

1.622,-

1.687.-

1.755,-

Programma:
Intemationale Betrekkingen

3.500,-

3.500,-

3.640,-

3.786,-

3.937,-

4.095,-

1)Het verstevigen van de
intemationale relaties

3.500,-

3.500,-

3.640,-

3.786,-

3.937,-

4.095,-

950,-

450,-

468,-

487,-

506,-

526,-

100,-

100,-

104,-

108,-

112,-

117,-

2)Ondersteuning Parlement en
Griffie op projectbasis door
exteme deskundigen.

850,-

350,-

364,-

379,-

394,-

409,-

TOTAAL
PROGRAMMA'S

11.274,-

12.330,-

12.823,-

13.336,-

13.868,- 14.425,-

1) Het uitvoeren van missies in
het kader van landelijke
orithtaties.

Programma:
Deskundigheidsondersteuning
van zowel parlement als Griffie.
1)Healthy Life style
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Gwijzigde tabel:

PROGRAMMAW /PROJECTEN
Omschrijving

Programma;
Infrastructurele werken

Gewijzigde
Raming
2017

Raming
2018

Bedragen x SRD. 1.000
Raming
Ramin
Raming
2019
g2020 2021

500,-

5.200,-

5.408,-

1)Nieuwbouw & herinrichting DNA
Programma;
Versterking Griffie

1 )Het inrichten van de FinanciHe
Huishouding

1) Informatie en Training
parlementari&s

1.000,-

1.600,-

5.408,-

750,-

5.624,-

750,-

5.849,5.849,-

750,-

1.350,-

750,-

500,-

500,-

500,-

250,-

250,-

250,-

250,-

250,-

2)Verbeteren Personeelsmanagement
Programma;
Versterking Parlement

5.200,-

500,-

5.624,-

566,-

695,-

566,-

566,-

566,-

20,-

150,-

150,-

150,-

150,-

2) Communicatie en Voorlichting

475,-

216,-

216,-

216,-

216,-

3) Onderzoek inzake Sociaal
Maatschappelijke Vraagstukken

100,-

100,-

100,-

100,-

100,-

4) Wetenschappelijk onderzoek m.b.t.
actuele vraagstukIcen

100,-

100,-

100,-

100,-

6.724,- 6.940,-

7.165,-

TOTAAL AAN PROGRAMMA'S

2.795,-

100,-

6.766,-
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TOELICHTING:
Infrastructurele Werken
Verbeteren ruimtelijke
voorziening voor het optimaal
faciliteren van de
werkzaamheden van het
parlement

Projecten en activiteiten
Nieuwbouw en Herinrichting DNA

Raming
500.000,-

1. Herbouw DNA Henck Arronstraat
Architectenbureau KDV
Fase l; PvE reeds afgerond
Fase 2; Voorontwerp reeds afgerond
Fase 3; Definitief Ontwerp (1n behandeling bij het Ministerie van OW.
Fase 4: Bestekdocumenten
Fase 5: Aanbesteding en uitvoering van de bouw
2. Herbouw DNA Onafhankelijkheidsplein
Architectenbureau Aurora
Fase 1; PvE reeds afgerond
Fase 2; Voorontwerp in proces
Er is vooralsnog in betreffende raming slechts rekening gehouden met de
voorbereidingsfase van dit project.
1n het kader van het Programma "Herstel Historische Binnenstad" dat door 1DB wordt
gefinancierd zal naar alle waarschijnlijkheid de bouw van het pand aan de Henck
Aarronstraat mede worden gefinancierd.
Dit programma zal in het jaar 2017 van start gaan.

Totaal

500.000,-

Pagina 26 van 31

BEGROTINGSUNIT

Versterking Griffie
Versterking Griffie om te komen
tot een meer professionele
organisatie met effeetieve
ondersteuning van De Nationale

Assemblee

Project en Activiteit
• Het inrichten van de financièle huishouding

Raming
1.350.000,-

I. Ondersteuning van de financiele administratie (accountant)
2. Het beschrijven en inrichten van de financiele processen en de interne
beheersprocessen (tbrensisch aceountant)
3. Het identificeren 8s implementeren. van een geschikt financieel systeem voor
DNA (Free Balance-het nieuwe overheidssysteem)

•

250.000,I 00.000,l .000.000,-

Verbetering Personeelsmanagement
150.000,-

1. Transformatie Personeelszaken naar HRM:
- Inrichten van HR Processen en protocollen
- Aanscherpen van werving en selectie
- Loopbaan planning
2.

Capaciteit versterking DNA personeel
- Uitstippelen en opzetten van een opleidingsplan
- Changemanagement sessies alsook andere trainingen
- Opleidingen en trainingen ten behoeve van deskundigen en medewerkers DNA

3.

Vaststellen en implementeren van performance management
-Portfolio opbouw ten behoeve van deskundigen en medewerkers
- Beoordelings- en functioneringsgesprekken

•
1

Organisatie Ontwikkeling
Het credren van condities voor het verruimen van de autonomie en het
verder afstemmen van de organisatie structuur op de gewenste situatie.
Deze vrij ingrijpende veranderingen zullen vanuit een centraal punt
worden gecodrdineerd zodat er een adequate afstemming is met andere
programma's en projecten.

Totaal

100.000,-
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Versterking Parlement
Verbeterde mogelijkheden voor
uitvoeren van constitutionele
taken van DNA;
-

Projecten en activiteiten
1. Informatie en training parlementarWrs.
Ter versterking van het Parlement zullen DNA leden en deskundigen van de afdeling
Wetenschappelijke en Professionele ondersteuning waarnodig voorzien worden van
actuele informatie op belangrijke werkgebieden.
In dit kader zullen infoematie sessies, seminars en workshops voor DNA leden en
deskundigen over relevante actuele thema's worden georganiseerd.
• Training in relevante ICT toepassingen
• Wetgeving
• Beleidsbeoordeling en evaluatie
2. Onderzoek van sociaal maatschappelijke vraagstukken.
Deskundigheidsondersteuning via het Ombudsbureau. Het Ombudsbureau wordt
ingezet bij het doen van onderzoek met een sociaal maatschappelijk karakter.
• Onderzoek naar crisisopvang van noodlijdende burgers
(jongeren en volwassenen)
•

Onderzoek naar geweld tegen jongeren en jongeren die geweld
gebruiken.

•

Professionalisering van het Ombudsbureau;
1 Het op adequate wijze toerusten van het bureau
Het scheppen van mogelijkheden voor dataverzameling en
registratie middels databases en mobiele applicaties
1. Vastleggen van protocollen voor de interne werkorganisatie

3. Wetenschappelijk onderzoek m.b.t. actuele vraagstukken
• Samenwerking met Wetenschappelijke instituten (wo. ADEK) en andere hoger
onderwijs instellingen. Het inzetten van studenten bij het doen van onderzoek.
•

Raming
20.000,-

100.000,-

100.000,-

Onderzoek met behulp van externe deskundigen en instituten of expertise van
buiten.
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4. Communicatie en Voorlichting.
Verbetering
Vertegenwoordigingsfunetie

475.000,Ter bevordering van de burger participatie in het DNA gebeuren zal de gemeenschap
optimaal voorzien worden infonnatie. In dit kader wordt er steeds verder gewerkt aan
verbetering en uitbreiding van de reeds bestaande voorlichting en communicatie
systemen.
• Project DNA TV;
- opzet, - trainingen, - huur, - hardware, - software
• Uitbreiden van mobiele applicaties DNA ter verbetering van de
informatieverstrekking naar de samenleving
• Verbetering van de website- verdere ordening en vergroting van informatie
over wetten, leden en programma.
• Vernieuwen huisstijl DNA

Totaal

695.000,-
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TOELICHTING MIDDELENBEGROTING
UNDP:
De samenwerking met de UNDP zal worden voortgezet gebaseerd op specifieke projecten.
Hierbij verleent UNDP na overleg met DNA haar ondersteuning bij de uitvoering en financiering van specifieke projecten.

UNICEF:
Met de achterliggende gedachte om effectief bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het leven van de burgers als collectief en als
individu worden vraagstukken, de samenleving rakende behandeld.
In dit kader wordt onderzoek gedaan naar actuele sociaal maatschappelijke vraagstukken. Hierbij verleent UNICEF haar ondersteuning bij de
financiefing van deze projecten.

Opbrengst Gadri:*
Huuropbrengst van het restaurant "Gadri".
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