
WET van 	  
tot vaststelling van de 14de  afdeling van de ontwerpbegroting 
van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 
betreffende het Ministerie van Volksgezondheid 

Preadvies 
der 

Conunissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen: de Commissie) voor de ontwerpbegroting 
van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 van het Ministerie van Volksgezondheid 
heeft zich over de bedoelde ontwerpbegroting gebogen en de daarbij behorende Memorie van 
Toelichting. 

De Commissie kan zich achter de strekking van de ontwerpbegroting, welke ten doel heeft de 
14de  afdeling van de begroting voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van 
Volksgezondheid bij wet vast te stellen. 

De Minister van Volksgezondheid heeft de Commissie op 31 augustus 2015 om 14:00 uur 
uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek op het Ministerie. Daarna heeft de Commissie van 
Rapporteurs op maandag 16 november 2015 vergaderd over betreffende ontwerpbegroting, 
waarbij enkele vraag-en aandachtspunten aan de orde zijn gesteld, wanronder: 

1. hoe kan de Volksgezondheid met de inkorting worden gegarandeerd?; 
2. waarom zijn de bedragen op de begroting betreffende de Stichting Medische Zending en 

RGD is ingekort?; 
3. wanneer zal de oplevering van het Streekziekenhuis Albina zal plaatsvinden?; 
4. hoe is het met de verbetering van de registratie van medicamenten?; 
5. welke wetgevingsproducten het komend begrotingsjaar zal indienen?; 
6. hoe de inspectie op het de vollcsgezondheid 7l worden verbeterd? (gelet op de 

verpleegkundige en farmaceutische inspectie); 
7. de Projecten Moeder en Kindzorg overlappen elkaar en wat de relatie is tussen het 

UNICEF en Beleidsmaatregel 3106 in de ontwerpbegroting; 
8. waarom het Departement BOG niet als beleidsmaatregel in de ontwerpbegroting is 

opgenomen en hoeveel geraamd is voor dit Bureau voor wat betreft de materiele kosten?, 
9. m.b.t. het inkorten op de Begroting welke garanties er zijn ingebouwd betreffende de 

voorraad van vaccins en voor lab onderzoekingen van het Centraal laboratorium?. 
10. hoe het zit met de afspraken inzake de verhoging van de vaccinatie graad die destijds 

gemaakt waren met het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de Inter-
Amerikaans Development Bank (IDB)?; 

11. een overzicht van alle lopende Proj ecten alsmede de Proj ecten binnen de verschillende 
Departementen. 
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12. hoe het Ministere de surveillance zal verbeteren ten behoeve de preventie en het health 
informatie systeem? 

13. wat het beleid van het Ministerie zal zijn met de uitvoering van de Wet Basiszorg (nu de 
kinderziektes zich meer en meer manifesteren en openbaren o.a. het waterhoofd dat is 
ontstaan met zeven verzekerings maatschappijen met elk hun eigen recepten boekjes, 
verwijzingsstrookjes etc.) 

14. waar worden de niet-belastingmiddelen welke ontvangen worden door het BOG en de 
Dermatologische Dienst gestort en waarvoor worden ze aangewend?; 

15. welke oplossing heeft het Ministerie m.b.t. het schrikbarende tekort aan essentile 
geneesmiddelen? 

16. gebleken is dat ondernemers obstakels ondervinden bij de vergurmingsaanvraag voor het 
importeren van geneesmiddelen, hoe denkt de Minister dit probleem aan te pakken?; 

17. wat het beleid is om de zorg dichter bij de burger te brengen door zorginstellingen 
(ziekenhuizen, apotheken, laboratoria etc). in alle districten en in het binnenland te 
vestigen? 

18. is het doel van de Basiszorgverzekering bereikt en is het doel om de medische kosten 
omlaag te brengen en discriminatie bij zorgaanbod te voorkomen bereikt? 

19. wat zijn de realisatiecijfers van het ministerie? 
20. beknotten van de preventie zal zijn weerslag hebben op de curatieve zorg heeft de 

Minister een visie daarover?. 
21. Code 616: sociale kosten. is dit geen onderdeel van het gezondheidszorg palcket. Waarom 

moet het apart vergoed worden? 
22. Code 0735: is deze post nu noodzakelijk, de eerste groep heeft de training al afgerond, als 

er geen geld is mag dit nog wachten! 
23. Code 53602: boetes en transacties, gaarne verduidelijken? Moeten de irmings 

mechanismen aangescherpt worden? 
24. financiering van de zorg, is er een evaluatie van de negatieve effecten van de 

basiszorgwetten? 
25. ergens in de tekst staat er MDG, nu is het SDG. Graag aanpassen. 
26. belangrijk ook is het personeels- wervings- en uittredingsbeleid om de druk op de 

begroting te kunnen monitoren. 

Op aanvraag van de Commissie van Rapporteurs zal het Ministerie van Volksgezondheid de 
volgende documenten opsturen, te weten: 

de realisatiecijfer van de begroting over het dienstjaar 2015, en; 
een overzicht van alle lopende projecten en de eerder ingediende begroting bij Financin. 
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Op grond van de verkregen inzichten c.q. informatie stelt de Conamissie van Rapporteurs voor af 
te zien van wisseling van stukken en concludeert dat overgegaan kan worden tot het uitbrengen 
van een Eindverslag, waarbij voorgesteld wordt om in het kader van deze ontwerpbegroting de 
gerezen vraagpunten en eventueel te rijzen vraagpunten uitgebreid tijdens de openbare 
behandeling aan de orde te stellen. 

aramaribo, 15 november 2015 

ttejdj3tm (Vz.) 

D. Jaggernath 

S. fonsoewa 

D. Sharman 

Het 6e lid van de CvR heeft dit 
Preadvies niet mede-ondertekend, 
vanwege afwezigheid 
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