
WET van 	  
Tot vaststelling van de 12-E Afdeling van de begroting van 
Uitgaven en ontvangsten voor het Dienstjaar 2017 betreffende 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) heeft zich gebogen over het 

onderhavige wetsontwerp en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

Het wetsontwerp heeft ten doel de begroting voor het dienstjaar 2017 van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Volkshuisvesting vast te stellen. 

De Commissie heeft op 19 oktober 2016 gedelibereerd over het wetsontwerp. Tijdens deze 

vergadering zijn er enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld, te weten: 

1) Wat is de stand van zaken ten aanzien van de vaststelling/bepaling van de 

armoedegrens bij het bestrijden van armoede? 

2) Wat is er reeds gerealiseerd in de periode tussen de suppletoire begroting 2016 en de 

indiening van de ontwerpbegroting 2017 (Concrete beleidsprogramma's)? 

3) Gaarne een specificatie van districten m.b.t. de middelen die gealloceerd zijn op de 

ontwerpbegroting. 

4) Gaarne meer duidelijkheid verschaffen m.b.t. de verdeelsleutel bij de uitvoering van 

het Sociaal Beschermingsprogramma (lees: het voedselpakkettenproject). 

5) Ten behoeve van het Low Income Shelter Program (LISP III) is er SRD 2 miljoen 

opgebracht. Is het bedrag zoals opgebracht toereikend om het programma uiteindelijk 

te realiseren? Gaarne meer duidelijkheid ten aanzien hiervan. 

6) Zijn bij het Woningbouwproject de andere districten ook in beeld? Gaarne een 

overzicht hiervan. 

7) Om welke reden is de begrotingspost 2412: Gezinsbegeleidingsprogramma ‘Kraka Yu 

Srefi stationair op SRD 0,- gebleven? Op welke wijze zal het gezinsbeleid (bevordering 
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van de zelfredzaamheid van gezinnen), welke op dit moment hoognodig is, uitgevoerd 

worden? 

8) Hetzelfde geldt voor het opvangcentrum Koela (2413). Ook hiervoor is er SRD 0,- 

begroot. Daarentegen, staat er op blz. 34 vermeld dat de continuering van de 

renovatiewerkzaamheden van het opvangcentrum in 2017 plaats zal vinden. Ook is er 

bij punt 8 van programma 0221: Instituut en Scholing aangegeven, dat er in het kader 

van institutionalisering gedacht wordt aan "Nieuwbouw opvangcentrum Koela". 

Gaarne wat verheldering ten aanzien hiervan; betreft het nieuwbouw of renovatie 

werkzaamheden? 

9) Ondanks het feit dat de verwachte beleidsresultaten per eind 2017 toegelicht zijn op 

pagina 33, is er voor het beleidsprogramma: behoeftige Kinderen (2405) voor het 

dienstjaar 2017 SRD 0,- begroot. Gaarne de ratio hierachter. 

10)In Programma 2410: COND1TIONAL CASH TRANSFERS PROGRAMMA (CCT) staat 

vermeld dat het Ministerie zich ook zal richten op de aanpassing van de huidige 

uitkeringen naar de economische realiteit. Wat is de stand van zaken hieromtrent 

(2017)? 

11) Wat zijn de criteria voor de verstrekking van volkswoningen? 

12) Wat wordt gedaan met woningen in nieuwe projecten die toegewezen worden maar 

leeg staan? wordt er al iets gedaan omtrent deze situatie? 

13) Gaarne een specificatie/overzicht van de verdeling van woningen naar districten. 

14)Ten aanzien van het Subsidiebeleid pagina 33, wordt aangegeven dat subsidie aan 

instellingen wordt afgebouwd. Welke instellingen komen nog in aanmerking voor 

subsidie voor het dienstjaar 2017? En welke niet? 

15) De Commissie heeft via de media vernomen dat er voedselpakketten van het 

voedselbeschermingsprogramma gevonden zijn. Naar het schijnt zijn er militairen 

hierbij betrokken. Is er ten aanzien hiervan al een onderzoek ingesteld? 

16) Gaarne meer duidelijkheid over de kwestie Stichting voor het Kind. 

17)Wat is het plaatsingsbeleid t.a.v. kinderen in kindertehuizen in Suriname? Wordt er 

gewerkt met het pedagogisch plan van het Ministerie? 

18) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Wet Kinderopvanginstellingen? 

19) Is er reeds een database t.a.v. het totaal aantal personen welke in aanmerking komen 

voor financiéle uitkeringen van het Ministerie? 
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20) Blijft de naam Sozavo bestaan of komt er nog een naamsverandering van het 

Ministerie? 

21)Is er stroomlijning geweest tussen de begroting van Net Ministerie van 

Volksgezondheid en het Ministerie van SOZAVO? Deze vraag wordt gesteld t.a.v. de 

Bazo- kaarten, waarbij on- en minvermogenden zijn overgeheveld naar SZF. 

22)Is de medische dekking waarin de Bazo- kaart voorziet toereikend voor 

uitkeringsgerechtigden? Net is gebleken dat uitkeringsgerechtigden met zo een kaart 

veelal geconfronteerd worden met extra kosten voor medische behandeling omdat de 

dekking van de kaart zeer miniem is. 

Deze bovengenoemde vraag- en aandachtspunten zullen door de Commissie naar de Minister 

gestuurd worden, ter voorbereiding van de met haar te houden bespreking van de 

ontwerpbegroting, tentatief op vrijdag 28 oktober 2017. 

Derhalve heeft de Commissie besloten om de bovengenoemde intentie voor te houden aan De 

Nationale Assemblée. 

Paramaribo, 19 oktober 2016 

 

C. Br eveld (Vz) 

 

M. Jogi 

F. Finisie 

W. Asadang 

 

Het 2e en 3e lid van de C.v.R. hebben dit 3  
preadvies niet mede-ondertekend wegens 
afwezigheid. 
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