
Wet van 	  

Tot vaststelling van de 3-de afdeling van de begroting van 

uitgaven en orttvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het 

Ministerie van Regionale Ontwikkeling 

Preadvies 

der 

Commissie van Rapporteurs 

De Comrnissie van Rapporteurs voor de ontwerpbegroting van uitgaven en 
ontvartgsten voor het dienstjaar 2017 van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, 
heeft zich over betreffende ontwerpbegroting, alsmede de daarbij behorende Memorie 
van Toelichting gebogen. 

De Commissie van Rapporteurs kan zich stellen achter de strekking van de 
ontwerpbegroting, welke ten doel heeft de 3-de afdelirtg van de begroting van 
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van 
Regionale Ontwikkeling vast te stellen. 

De Commissie van Rapporteurs heeft op 14 oktober 2016 met de mirtister en zijn staf 

gedelibereerd over het onderhavige wetsontwerp. Ertkele vraag- en aartdachtspunten 

zijn aan orde gesteld. Die zijn: 

• Met betrekking tot het meerjarenplan wilde de Commissie weten wat de lijn is 

die is uitgezet door het Ministerie. 

• Vanuit welke invalshoek de ontwerpbegroting van het diertstjaar 2017 voor het 

Ministerie van RO kan worden benaderd. 

• De Commissie vroeg naar de realisatiecijfers van het dienstjaar 2016, zodat de 

Commissie weet waamaar het Ministerie toe koerst. 

• Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland valt nu onder het Ministerie. 

Het Ministerie van LVV komt ook voor in de districten. Hoe zal dat gaan rijmen 

met de agrarische ontwikkeling in het binnenland ? 

• In de districten komen andere diensten van andere rrtinisteries voor. Hoe zit 

het met de stortirtgen van andere districten? 

• De Commissie is content met de landbouw in het birmenland. Is de landbouw 

bestemt voor de lokale gemeenschap of voor de export ? 

• Is er enig overleg met het Ministerie van HI om werk in het binnenland te 

creèren ? 
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Paramaribo, 17 oktober 2016 

R. Zeemart 

D. Sharman 

Het 4e lid van de CVR heeft dit Preadvies 
niet mede-ondertekend. 
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