
WET 	  

tot vaststelling van de 3-de afdeling van de begroting 

van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2017 

betreffende het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 

Eindverslag 

der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft zich gebogen over 

de betreffende ontwerpbegroting met de daarbij behorende memorie van toelichting. 

De commissie heeft op 14 oktober 2016 met de núnister en zijn staf gedelibereerd over 

het onderhavige wetsontwerp, waarbij enkele vraag - en aandachtspunten, het 

wetsontwerp rakende, aan de orde zijn gesteld. 

De minister heeft o.a. : 

• Een uiteenzettirtg gegeven over de realisatiecijfers van het dienstjaar 2016 ( tot 

en met de maartd september). 

• Uitleg gegeven over de operationele uitgaven en hoe de districten zijn 

verdeeld. 

• Uitgelegd welke projecten zullen worden opgezet m.b.t. het Directoraat 

Agrarisch Ontwikkeling Binnenland. Het Directoraat is in regio's verdeeld (zie 

pag. 8). Om de ontwikkeling van het Directoraat te bevorderen zullen 

personeelsleden van het Ministerie van LVV worden overgeheveld naar het 

Ministerie van RO. 

• Uitgelegd waarom de alternatieve inkomsten van het Ministerie op 0000 zijn 

geraamd (zie pag. 38). 

• Aartgegeven wat de bedoeling is van het Ministerie m.b.t. landbouw, waarbij 

een samenwerking zal worden aangegaan met de ministeries van HI & T, LVV 

en BuZa. 

• Uitleg gegeven over de uitvoering van de vonnissen te weten het Lokono 

vonnis en het Saamaka vonnis. 

• Aangegeven dat het Bureau Grondenrechten zal worden afgebouwd. 
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kttLte,  

A. Nadirtg 

Op 17 oktober 2016 heeft de commissie een preadvies uitgebracht. 

Er zal op de bedoelde wetsontwerp een Nota van Wijzigirtg naar De Nationale 

Assemblée worden opgestuurd. 

De commissie heeft op 22 juni 2017 vergaderd en heeft geconcludeerd dat de 

beleidsprogramrna's van de ontwerpbegrotirtg terug te vinden zijn in het 

Ontwikkelingsplan 2017 - 2021. De commissie heeft geen noemenswaardige 

opmerkingen op de ontwerpbegroting in relatie tot het Ontwikkelingsplan 2017-2021. 

De commissie heeft besloten om eventueel nog te rijzen vraag- en aandachtspunten 

tijdens de plenaire behartdeling aan de orde te stellen. 

Paramaribo, 22 juni 2017 

D. Sharman 

R. Zeeman 

Het 4e lid van de CvE heeft dit Eindverslag niet 
mede- ondertekend, wegens afwezigheid 
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