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Paramaribo, 28 mei 2019 

De Nationale Assemblée 

Gehoord, 

Goedgekeurd in de Openbare Vergadering 
van donderdag 06 iuni 2019 met 28 stemmen 
voor en 14 stemmen tegen. 

Ondergetekenden, allen Ieden van De Nationale Assemblée van de Republiek 
Suriname, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van 
Orde de navolgende motie ter goedkeuring aan te bieden aan De Nationale 

1. de Jaarrede van de President van de Republiek Suriname uitgesproken in 
De Nationale Assemblée op maanthg 1 oktober 201 8, houdende een 
duidelijke uiteenzefting van het door de regering uit te voeren beleid in het 
dienstjaar 2019; 
2. de uitgebreide beantwoording van de President op vragen en voorstellen 
ter sprake gebracht door de leden van De Nationale Assemblée tijdens de 
Algemene Politieke Beschouwingen. 
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7. de regering in hanr uitvoering ter verbetering van de financiering van 
de gezondheidszorg en het onderwijs en de ordening van deze sectoren 
middels wet- en regelgeving ter hand zal nemen. 

Besluit 

De regering op te roepen: 

1. het uitgestippelde beleid voor het dienstjaar 2019 voort te zetten en 
correct uit te voeren met de nodige transparantie, ondersteund door 
maatregelen en de noodzakelijke wet- en regelgeving en door verdere 
ordening te brengen in het gronduitgiftebeleid en andere bestuurlijke 
hervormingen, zoals het decentralisatieproces; 

2. weloverwogen het beleid van versterking en hervormingen van het 
financi1e systeem en de productie en exportfacilïtering voort te zetten en 
verder ordening daarin te brengen; 

3. om op de begroting van het dienstjaar 20 1 9 het woningbouwfonds, 
garantiefonds en een fonds voor de wet arbeidsbescherming van het gezin 
ter ondersteuning van het sociaal beleid verder gestalte te geven; 

4. met onze ondersteuning het goedgekeurd regeerbeleid voortvarend en 
correct uit te voeren, ter verdere verbetering van welzijn en welvaart van de 
Surinaamse gemeenschap en 

gaat over tot de orde van de dag. 



3. de uitgebreide beantwoording van de ministers op vragen gesteld en 
suggesties gedaan door Ieden van De Nationale Assemblée 

Overwegende dat: 

1. het algemeen beleid voor het dienstjaar 2019 tijdens de Algemene 
Politieke Beschouwingen en de begrotingsbehandeling uitgebreid aan de 
orde is geweest. 

2. het herstel en de groei van de eeonomie wellce in het dienstjaar 2017 
(1.7%) is aangevangen, en volgens de prognose zal deze groei in 2019 
verder toenemen nan 2.3%, de inflatie die in 2016 nog 55.5% bedroeg, is 
afgenomen naar een single digit van 6% in 2019 en die verder zal dalen, de 
monetaire reserve is gegroeid van US$340 miljoen in 2015 naar US$614 
miljoen in 2019; 

3. het beleid van de regering de garantie biedt voor economische 
vooruitgang en stabiliteit, waarbij de financiering van de nationale 
productie is verbeterd en wordt voortgezet door middel van investeringen 
in de agrarische sector, o.a. het SAMAP-project, en andere sectoren. 

4. de voortzetting van het sociaal beleid ondersteund dient te worden en de 
ondersteuning naar de mens met een beperking toe te juichen is, alsook de 
ondersteuning die verder geboden zal worden aan gezinnen met een 
drieling en de uitvoering van het Affordable Housing Project, om het 
huisvestingsvraagstuk verder te helpen oplossen; 

5. diverse maatregelen zijn genomen in het kader van het integraal 
veiligheidsbeleid, investering in bestrij ding van grensoverschrijdende 
criminaliteit waaronder drugsbestrijding, human trafficking, 
cybercrime/security, verdere investeringen in het Safe Cily Project en 
investeringen in de rechterlijke macht brede ondersteuning geniet; 

6. ter ondersteuning van initiatieven van de private sector, 
ondememerschap en productie, het KMO-fonds evenals het Agrarisch 
kredietfonds verder zijn uitgebreid, dat er in 2018 ruim 2700 vergunningen 
zijn verleend voor nieuwe ondernemingen en nieuwe initiatieven zijn 
ontwikkeld voor Toerisme, onder andere het tot stand komen van de 
Suriname - Cuba vliegroute, de aankomst van COPA in juli 2019 en de 
Noord Commewijne Toerisme Cluster; 
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