
 

STAATSBLAD 

van de 

REPUBLIEK SURINAME 

____________________________________________________________________ 

 

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE 

ONTWIKKELING 

 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te 

worden vastgesteld; 

 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, 

bekrachtigd de onderstaande Wet. 

 

Artikel 1 

 

De 3-DE  Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 

2012 betreffende het MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING wordt 

vastgesteld alsvolgt: 

 

TITEL  I  Apparaatskosten 

 

Bedragen x SRD 1.000 

Code Kostensoort Bedrag 

10 Personeelskosten 99,500 

20 Materielekosten 5.100 

30 Subsidie en bijdragen 30  

40 Aanschaffingen 970  

  Totaal Apparaatskosten 105.600  

No. 99 
2012 
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TITEL  II  Beleidsprogramma’s 

Bedragen x SRD 1.000 

 

CODE Beleidsmaatregel Bedrag 

100 Onderhoud gebouwen en terreinen 1.380 

101 Onderhoud wegen, irr. en kunstwerken 4.000 

105 Bouwkundige werken / acc. Voorz. 4.317 

108 Radio Boskopu 300 

110 Decen. and Local Governm.Strenght.Progr. 7.185 

114 Districtsbestuur Wanica 1.000 

115 Districtsbestuur Para 1.300 

116 Districtsbestuur Commewijne 1.250 

117 Districtsbestuur Marowijne 1.250 

118 Districtsbestuur Nickerie 1.000 

119 Districtsbestuur Paramaribo N - O 2.000 

120 Districtsbestuur Paramaribo Z - W 1.000 

121 SFOB 1.200 

122 Dorpsontwikkeling 1.200 

123 Grondenrechten en Traditioneel Gezag 2.000 

126 Districtsbestuur Sipaliwini 4.000 

127 Waterschappen 3.500 

128 IBAS 800 

  129  Districtsbestuur Coronie  200 

  130 Districtsbestuur Saramacca 400 

  131 Districtsbestuur Brokopondo 300 

 Totaal Beleidsprogramma's 39.382 

 



2012 No. 99 3  

TITEL  III  Middelenbegroting 

 

Bedragen x SRD 1.000 

Code Ontvangsten Bedrag

80.40.04 Opbr.v.marktverg. en koelcellen(marktgelden) 250

80.50.99 Diverse niet belasting ontvangsten 710

80.60.03 Opbr. v. recreatieoorden, sportaccomodatie, 100

logeergebouwen en musea

80.60.06 Bestekkosten 50

Totaal Niet belasting middelen 1.110

Leningen

90.10.05 IDB, ontvangen leningen 6.365

Totaal Leningen 6.365

Totaal Middelenbegroting  7.475  
 

 

Artikel 2 

 

 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname 

afgekondigd 

2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 

3. De Ministers van Financiën en Regionale Ontwikkeling zijn belast met 

de uitvoering van deze wet. 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 29
ste

 juni 2012, 

 

ROBERT L.A. AMEERALI 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 29
ste

 juni 2012  

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

S. MOESTADJA 
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WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE 

ONTWIKKELING 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

 

Taakstelling 

De taken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn vastgelegd in artikel 8 

van het Besluit Taakomschrijving  Departementen 1998” (S.B. 1991 no. 58, zoals 

laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 174). Artikel 8 luidt alsvolgt: 

 

1. Voor het ministerie van Regionale Ontwikkeling worden de bijzondere 

taken alsvolgt omschreven: 

 

De zorg voor: 

- het regionaal bestuur; 

- de betrekkingen tussen de regionale en de centrale overheid; 

- een geïntegreerd overheidshandelen, gericht op regionale ontwikkeling en 

verbetering van het woon- en leefklimaat van de bewoners in de districten en de 

wederopbouw van het binnenland; 

- een samenhangend beleid, gericht op de samenwerking tussen de districten, 

ter behartiging van gemeenschappelijke belangen; 

- het ontwikkelen van administratieve procedures voor de verdere 

beleidsontwikkeling ten aanzien van inspraakbevordering in de besluitvorming op het 

niveau van ressorten en districten; 

- het onderhouden van de relaties tussen de centrale overheid met de 

dignitarissen en de bewoners van het binnenland; 

- het toezicht op het beheer van de Staatslogeergebouwen; 

- de vuilophaal- en reinigingsdiensten in geheel Suriname, met uitzondering 

van het district Paramaribo; 

- alle secundaire en tertiaire voorzieningen in geheel Suriname met 

uitzondering van het district Paramaribo; 

- de markten in geheel Suriname. 

 

2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de 

in het voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, 

voor zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen. 
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Beleidsdoelen 

Het beleid van het ministerie zal met inachtneming van de regeringsverklaring 

“Kruispunt” en het OP 2012-2016 gericht zijn op het bewerkstelligen van een hoger 

niveau van welvaart en welzijn op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied, 

alsook op bestuurlijk en internationaal gebied. In deze regeerperiode zal dit streven 

moeten zorgdragen voor het bewerkstelligen van een optimale benutting van de 

natuurlijke en menselijke ontwikkelingspotenties van alle regio’s ter verbetering van 

het welvaart en welzijnsniveau in zowel individueel als collectief opzicht. Het 

kenmerkende van het jaar 2012 zal zijn: 

 

- Vergaande decentralisatie op bestuurlijk vlak;  

- De aanpak van het Grondenrechtenvraagstuk en de versterking van de relatie 

tussen overheid en het Traditioneel Gezag; 

- Verbetering van het woon- en leefklimaat van de gemeenschappen in district 

en binnenland; 

- Optimale uitvoering van de Waterschapstaken van het ministerie.  

 

Beleidsprioriteiten  

Met inachtneming van de volledige taakstelling van het ministerie worden de 

volgende prioriteiten gesteld: 

 

Het Decentralisatieprogramma 

Het decentralisatieprogramma, zoals dit tot nu toe is uitgevoerd, zal in het dienstjaar 

2012 diepgaand geёvalueerd worden. In het vervolg hiervan zullen wettelijke 

regelingen worden voorbereid  voor decentralisatie van steden, dorpen en wijken. 

Ook zal er een “Local Government Authority”  voor geheel Suriname worden 

ingesteld. Het oogmerk is om: 

a) een duurzaam en strategisch beleid  te garanderen inzake decentralisatie, met name 

betreffende de categorisering van de regio’s, rekening houdende met hun graad van 

ontwikkeling; 

b) belangrijke bestuursbevoegdheden naar de plaatselijke bevolking te brengen, deze 

dichter bij het bestuursgebeuren van het land te betrekken; 

c) deze bevolking zelfstandig te doen beslissen over vele zaken hun eigen 

levensomstandigheden in hun eigen district betreffende. 

 

Het “Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) is in 

hoofdlijnen gebaseerd op capaciteitsversterking met onder andere de volgende 

actiestappen: 

1. Doorgaan met de vestiging van financieel, fiscaal en administratief 

levensvatbare overheidsinstituten in de overige districten Coronie, Saramacca en 

Brokopondo; 
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2. Doorgaan met het implementeren van het (interim) wettelijke kader 

financiёle decentralisatie en met de institutionele versterking, nodig voor het voeren 

van een zelfstandig begrotings- en financieel beheer en capaciteitsopbouw om die 

districten eveneens in staat te stellen op eigen kracht een begin te kunnen maken met 

de voorbereiding en uitvoering van investeringsactiviteiten voor efficiente en 

effectieve dienstverlening aan de burgers, waaronder ook Paramaribo en Sipaliwini; 

3. De gecertificeerde districten, Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en 

Nickerie  assisteren bij de voorbereiding en uitvoering van projecten op het gebied 

van rehabilitatie van secundaire en tertiaire wegen, vuilophaal- en verwerking, 

ontwatering van woongebieden en openbare markten. 

 

Een versterkt lokaal bestuursapparaat past geheel in het beleid om vergaande 

decentralisatie door te voeren. 

 

Grondenrechtenvraagstuk  

1. Het Grondenrechtenvraagstuk met betrekking tot de inheemsen en de in 

stamverband wonende gemeenschappen zal in samenwerking met de relevante 

partijen de nodige aanpak krijgen om te geraken tot een definitieve oplossing. In het 

eerste traject om hiertoe te geraken worden relevante stakeholders geconsulteerd. In 

dat kader zal er een nationaal dialoog gebaseerd op wet- en regelgeving worden 

georganiseerd. 

 

Het Saamaka vonnis zal in dit verband verder worden uitgevoerd, met onder andere 

het demarkeren van woongebieden van tribale groepen. In het vervolgtraject zal 

gewerkt worden aan een integraal ontwikkelingsprogramma voor het binnenland en 

het produceren van relevante wetgevingsproducten. 

2. Het Traditioneel Gezag is als bestuurlijk instituut binnen de binnenlandse 

gemeenschappen partner van de overheid. Voor het effectief functioneren van dit 

instituut zullen de volgende doelen worden gerealiseerd: 

a. De rechtspositie vastleggen, welke onlosmakelijk verbonden is aan het 

Grondenrechtenvraagstuk; 

b. Het ontwikkelen van richtlijnen en regelgeving met betrekking tot de functie 

en opvolging; 

c. Institutionele versterking;  
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Verbetering van het woon- en leefklimaat 

a. Ontwikkelingsprogramma’s om adequate faciliteiten voor de 

gemeenschappen te bewerkstelligen in district en binnenland: 

De verbetering van het woon- en leefmilieu van de ressorts- en 

dorpsgemeenschappen zal verder ter hand worden genomen binnen het kader van 

ontwikkelingsprogramma’s. Dit zullen programma’s zijn waarbij de 

ontwikkelingsmogelijkheden van afzonderlijke districtsressorten en dorpen in 

beschouwing worden genomen en doelgerichte projecten worden ontwikkeld en 

uitgevoerd in samenspraak en samenwerking met de gemeenschap. De projecten 

zullen gericht zijn op thema’s zoals veiligheid en criminaliteitsbestrijding, milieu en 

gezondheid, ruimtelijke inrichting en infrastructuur, economie en werkgelegenheid. 

Op het gebied van ruimtelijke inrichting en infrastructuur zijn twee 

verkavelingsprojecten  t.w. Nason en Ampoma-tapu, in samenwerking met het 

ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer uitgevoerd. In het 

dienstjaar 2012 zal  intensiever gewerkt worden aan de uitvoering van deze projecten 

die vallen onder beleidsmaatregel Dorpsontwikkeling. Het programma beoogt ook de 

zelfwerkzaamheid van de gemeenschappen te bevorderen. De te initiëren projecten 

variëren van trainingen en bijeenkomsten tot bouwkundige en civieltechnische 

projecten. 

Als een van de werkarmen van het ministerie zal de Stichting Fonds Ontwikkeling 

Binnenland (SFOB) in de gelegenheid worden gesteld partnerschappen aan te gaan 

met donoren ter financiering van ontwikkelingsprojecten. Deze stichting heeft in haar 

doelstelling; het wegwerken van de sociaal-economische achterstand van de in het 

binnenland woonachtige bevolkingsgroepen, zodat zichzelf bestendigende rurale 

economieën kunnen worden opgebouwd.  

b. Het verhogen van de bestuurbaarheid: 

Ter verhoging van de bestuurbaarheid van in het bijzonder het district Sipaliwini zal 

de instelling van bestuursressorten verder ter hand worden genomen. De 

infrastructuur te Atjoni, Stoelmanseiland en Snesikondre zal worden afgerond. 

c. Het stimuleren van micro-ondernemerschap: 

Ter verbetering van de sociaal/economische weerbaarheid van de bewoners in de 

districtsressorten en het binnenland zullen doelgericht projecten worden uitgevoerd 

om kleine ondernemers te identificeren en te stimuleren. In dit kader zullen ook 

trainingen worden verzorgd gericht op efficiënte bedrijfsvoering. Eveneens zullen 

beginnende ondernemers worden begeleid bij het  oprichten en vestigen van kleine 

bedrijven en het verkrijgen van toegang tot beschikbare fondsen. Het accent zal 

vooral worden gelegd op initiatieven in de houtkap en houtverwerking, kunst- en 

huisnijverheid, toerisme en handel.  
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d. Infrastructuur: 

Met uitzondering van Paramaribo is de zorg voor alle secundaire en tertiaire 

voorzieningen, onderhoud van natte en droge infrastructuur (onderhoud van lozingen, 

waterwegen en kunstwerken, wegen en gebouwen) in de districten opgedragen aan 

het ministerie. In de gecertificeerde districten maakt deze zorg deel uit van de 

autonome taken die door het districtsbestuur worden uitgevoerd. De nodige 

aanvullende investeringen zullen worden gepleegd ter garandering van goede 

condities van de secundaire en tertiaire voorzieningen, met name in de 

woongemeenschappen. 

e. Vuilophaal: 

De vuilophaal en –verwerking in de districten zullen middels reguliere 

ophaaldiensten  en de introductie van private vuilophaaldiensten worden aangepakt. 

De districten Nickerie en Wanica hebben reeds proefprojecten met succes uitgevoerd 

met betrekking tot private vuilophaaldiensten. De reguliere aanleg van 

vuilstortplaatsen in de rurale gebieden zal ook de nodige aandacht krijgen voor 

verbetering. Dit heeft betrekking op milieu en hygiёne die vallen onder 

beleidsmaatregel Dorpsontwikkeling. In het district Brokopondo zijn twee projecten 

gestart te Brownsweg en Atjoni. De vuilophaal in Brownsweg is geïmplementeerd en 

in eigen beheer van het districtsbestuur Brokopondo, terwijl in Atjoni de 

implementatie nog moet geschieden. Voor wat betreft de gecertificeerde districten zal 

met DLGP-II projectmiddelen de aanpak van vuilophaal en -verwerking structureel 

worden verbeterd en gemoderniseerd. 

f. Openbare markten: 

Het beleid met betrekking tot de openbare markten is gericht op het klant-, toerist- en 

milieuvriendelijker maken van de markten. Gerichte projecten zullen worden 

uitgevoerd met het oog op verbetering van de veiligheid, beveiliging en de hygiëne 

onder de markten.  

De marktautoriteiten zullen meer bevoegdheden worden toegemeten met betrekking 

tot de toewijzing van verkoopstands en de inning van standgelden zal worden 

gereguleerd/verbeterd. De tarieven voor de marktstands zullen naar een realistischer 

niveau worden bijgesteld. 

Mede gelet op het beleid van de regering om een andere locatie te zoeken voor de 

“Centrale Markt” te Paramaribo zal er een interdepartementale commissie worden 

ingesteld om dit van de grond te krijgen. In de gecertificeerde districten is de zorg 

van de markt een autonome taak van het districtsbestuur. Met DLGP-II 

projectmiddelen zullen de openbare markten van Nw. Nickerie, Lelydorp, Domburg, 

Albina en Moengo worden verbeterd en gemoderniseerd. 
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Waterschappen 

De waterschappen zijn vanaf het jaar 2010 onder beheer van het ministerie van 

Regionale Ontwikkeling. De waterschapstaken zullen in het dienstjaar 2012 

geёffectueerd worden. Voorafgaand aan de uitvoering van het beleid op dit gebied zal 

een plan van aanpak worden samengesteld ter verbetering van de waterhuishouding 

in het bijzonder de drainage, met als prioriteit enkele agrarische gebieden en 

oevergebieden in het binnenland. 

De oprichting van nieuwe en de heractivering van bestaande waterschappen zal eerst 

plaatsvinden in de zogenaamde traditionele agrarische districten zoals, Nickerie, 

Para, Coronie, Saramacca en Wanica. Vervolgens zullen waterschappen in de 

districten Marowijne, Brokopondo en  Sipaliwini (7 bestuursressorten) worden 

ingesteld. 

 

Toelichting 

 

Titel I: De Apparaatskosten  

 

bedragen x SRD 1,000 

Code Kostensoort 

Realisatie 

2010 

Vermoe-

delijk 
beloop 

2011 
Raming 

2012 

Raming 

2013 

Raming 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

10 Personeelskosten 75,924 87,000 99,500 99,182 104,932 105,257 107,000 

20 Materiele kosten 8,293 6,000 5,100 7,156 7,272 7,539 7,752 

30 

Subsidies en  

bijdragen 24 35 30 37 38 50 64 

40 Aanschaffingen 1,007 1,000 970 1,012 2,451 1,332 1,010 

  
Totale 

Apparaatskosten 85,248 94,035 105,600 107,387 114,693 114,178 115,826 
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10  Personeelskosten 

De personeelskosten van het departement zijn geraamd op ongeveer SRD 

99.500.000,-. Dit bedrag zal worden gebruikt  voor de volgende uitgaven. 

 

1 Ambtelijk 65,400,000

2 Vakantietoeslag 5,200,000

3 Overwerk 200,000

4 Werkgeverslasten pensioenfonds 6,540,000

5 Werkgeverslasten ziekenfonds 2,616,000

6 Gratificaties 200,000

7 Vacatiegelden 100,000

8 Vergoeding controlerende organen 9,000,000

9 Vergoeding binnenlands bestuur 8,200,000

10 Functionele 10,000

11 Persoonlijke (kleding/meerwerk) 1,000,000

12 Gezinstoelage en kinderbijslag 200,000

13 Inconvenienten 30,000

14 Telefoonvergoeding 8,000

15 Representatievergoeding 230,000

16 Huishuur 100,000

17 Vervoerstoelage 40,000

18 Kosten voor opleiding binnenland 40,000

19 Kosten voor opleiding buitenland 26,000

20 Contractanten 60,000

21 Tijdelijk personeel 50,000

22 Deskundigen binnenland 50,000

23 Deskundigen buitenlandland 200,000

Totale personeelskosten 99,500,000

 

Het personeelbestand van het departement bedraagt 3.000 met een totaal aan lonen 

ad. SRD 65.400.000,-. Het gemiddelde bruto loonsom per ambtenaar is op 

maandbasis ongeveer SRD 1.817,-. 
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De verdeling van het personeel in Lager, Midden en Hoger kader geeft het volgende 

beeld te zien. 

Laag kader functiegroep 1-4 1,887

Midden kader functiegroep 5-8 1,011

Hoog kader functiegroep 9-≥ 102

Totaal personeelsbestand 3,000  
 

Het gemiddelde ziekteverzuim, uitgedrukt in percentage van de personeelsformatie is 

ongeveer 20 %. Het streefpercentage voor het komend dienstjaar is gemiddeld 10 % 

ziekteverzuim. 

In het dienstjaar 2012 zullen 58 landsdienaren de pensioengerechtigde leeftijd 

bereiken en de dienst verlaten. 

Het personeelsbeleid ten aanzien van de opvanging van de natuurlijke afvloeiing is 

gericht op het aantrekken van nieuw personeel op basis van de verhouding 3 op 10. 

Inhoudelijk betekent dit dat 3 arbeidskrachten zullen worden aangetrokken voor 10 

landsdienaren die afvloeien. Bij de procedure van personeelswerving zal de volgende 

volgorde worden toegepast: 

1. Interne sollicitatie binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling; 

2. Sollicitatie binnen de overheidsdienst; 

3. Algemene sollicitatie-oproep.   

 

20 Materiёle Kosten 

De “materiële kosten”, waaronder een deel van de exploitatielasten vallen zijn voor 

het jaar 2012 geraamd op SRD 5.100.000,-. De materiële kosten van het departement 

zijn:  

Kantoormiddelen 160.000 

Kopieer 90.000 

Telefoon 1.000.000 

Drukwerk 7.000 

Onderhoud meubilair en inventaris 35.000 

Onderhoud kantoormidellen 1.000 

Vergaderkosten 100.000 

Overigen 26.600 

Huur gebouwen en terreinen 20.000 

Onderhoud gebouwen en terreinen 155.000 

Gas 2.000 

Water 9.600 

Electriciteit 136.000 

Onderhoud van openbare terreinen 375.000 
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Binnenlandse reiskosten 700.000 

Binnenlandse verblijfkosten 216.200 

Huur van voertuigen 100.000 

Buitenlandse reiskosten 100.000 

Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen 800.000 

Verbruiksgoederen (Cartridge/disc) 120.000 

Onderhoud (PC’s, Printers, Netwerken) 30.000 

Advertenties en bekendmakingen 55.000 

Radio en televisie programma’s 30.200 

Seminars ,workshops etcetra 10.000 

Representatie 10.000 

Abonnementen en vaktijdschriften 10.500 

Verzekeringen 7.000 

Schoonmaak 61.000 

Gereedschappen en apparatuur 28.000 

Kleding en bewassing 25.000 

Bewaking 195.000 

Voeding 80.000 

Vrachtkosten en porti 4.000 

Rechterlijke vonnissen 200.000 

Onderscheidingen e.a. feestelijke 

bijeenkomsten 

100.000 

Vuilophaal en verwerking 15.000 

Medicijnen 7.000 

Hulpmiddelen 3.900 

Lig- en verpleegkosten 35.000 

Poliklinische kosten 40.000 

Totale materiёle kosten 5.100.000 

 

30  Subsidie en Bijdragen 

Bijdrage aan overigen SRD 30.000,-;  betreft de overheidsbijdrage aan niet-

commerciёle organisaties in de vorm van goederen (sponsoring), alsook de 

begrafenis- en bijhorende ritueelkosten van boslanddignitarissen. 
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40  Aanschaffingen 

1 Kantoorinrichting 90,000

2 Communicatie 10,000

3 Kopieermachines 50,000

5 Computers 200,000

6 Printers 50,000

7 Netwerken 50,000

8 Voertuigen 520,000

Totaal 970,000  
 

De “aanschaffingen” zijn voor het jaar 2012 geraamd op SRD 970.000,- 

 

Titel II: De Beleidsprogramma’s 

 

Tabel 1bedragen x SRD 1,000 

 

 

Realisati

e 2010 

Vermoe-

delijk 
beloop 

2011 
Raming 

2012 

Ramin

g 2013 

Ramin

g 2014 

Ramin

g 2015 

Ramin

g 2016 

                

OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en 

Milieu           

                

Onderhoud gebouwen en 
terreinen 1,554 1,100         1,380  2,000 3,000 4,000 6,000 

Onderhoud wegen, irr. en 

kunstwerken 1,249 2,400         4.000  2,000 5,000 7,000 10,000 

Bouwkundige werken 2,899 2,500         4.317  3,000 6,000 6,000 10,000 

Gebouwen, wegen, 
bruggen Brokopondo 0 1,000                -    0 0 0 0 

SFOB 3,393 3,000         1.000  2,000 2,000 0 0 

                

OP-Beleidsgebied: Bestuur en 

Justitie             

Radio Boskopu 83 300  
           

300  500 500 500 1,000 

Dec.and Local 
Govern.Strenght.Progr. 8,888 1,255         7.185  0 0 0 0 

Districtsbestuur Wanica 2,611 1,581         1.000  2,000 3,000 4,000 5,000 

Districtsbestuur Para 2,724 3,500         1.300  3,000 3,000 4,000 6,000 

Districtsbestuur 

Commewijne 2,022 2,500         1.250  3,000 3,000 4,000 5,000 

Districtsbestuur 

Marowijne 4,840 3,000         1.250  3,500 4,000 5,000 6,000 
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Districtsbestuur Nickerie 5,671 3,000        1.000  3,500 4,000 5,000 6,000 

Districtsbestuur 

Paramaribo N - O 2,235 2,000         2.000  2,000 2,000 2,500 2,500 

Districtsbestuur 
Paramaribo Z - W 304 500         1.000  1,500 1,500 2,500 2,500 

IBAS 308 1,000  800  1,000 1,000 1,000 1,000 

Districtsbestuur 

Sipaliwini   6,000         4.000  4,000 5,000 6,000 8,000 

Districtsbestuur Coronie   200     

Districtsbestuur 

Saramacca   400     

Districtsbestuur 

Brokopondo   300     

                

Kernthema: 

Grondenrechtenvraagstuk             

Grondenrechten en 
Traditioneel Gezag 165 1,000         2.000  2,000 2,000 2,500 3,000 

  

 
 

               

OP-Beleidsgebied: 

Welzijn               

                

Dorpsontwikkeling 3 1,251         1.200  1,000 1,000 1,000 2,000 

Waterschappen 1,740 3,700         3.500  4,000 4,000 5,000 6,000 

                

Totale 

Beleidsprogramma's 40,689 40,587 39.382 40,000 50,000 60,000 80,000 

 

 

Toelichting per Beleidsmaatregel 

 

Beleidsmaatregel 100 Onderhoud Gebouwen en Terreinen 

Het personeel werkzaam in de diverse ressorten in stad en  district behoeft adequate 

huisvesting. Daarvoor zullen belangrijke investeringen worden gepleegd. De 

openbare terreinen waarvoor het ministerie verantwoordelijk is zullen ook de nodige 

aandacht krijgen. 

Voor het structureel onderhouden van ’s landsgebouwen en terreinen zullen een 

duidelijk onderhoudsplan worden opgemaakt. Inhoudelijk zal in dit plan zaken met 

betrekking tot onderhouds-, renovatie en uitbreidingswerkzaamheden worden 

verwerkt. De raming is vastgesteld op SRD 1.380.000,-. 
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Beleidsmaatregel 101 Onderhoud Wegen, Irrigatie en Kunstwerken 

Onder deze maatregel vallen de werkzaamheden regarderende onderhoud en het 

treffen van secundaire en tertiaire civieltechnische voorzieningen voor zowel natte 

als droge infrastructuur. 

Het aanleggen en onderhoud van wegen, irrrigatie en kunstwerken is geraamd voor 

SRD 4.000.000,-. Dit is bestemd voor de volgende projecten: 

1. Eerste fase van het Grandam project; SRD  800.000,- 

2. Coronie SRD 900.000,-; herstel beschoeiingen, wegen en onderhoud lozingen. 

3. Saramacca SRD 900.000,-; herstel wegen en onderhoud lozingen. 

4. Brokopondo SRD 1000.000,-; herstel wegen, onderhoud lozingen en bouw 

steiger. 

5. Marowijne SRD 400.000,-; reconditioneren van een deel van de weg Wanhatti 

vanaf de Oost-West Verbinding en weg van Wanhatti naar Langa Oekoe. 

In de gecertificeerde districten worden ontwateringswerken uitgevoerd ter 

verbetering van de woonomstandigheden in de woon-en leefgemeenschappen. Deze 

projecten, die door het DLGP-II projectbureau in het vorige begrotingsjaar zijn 

voorbereid worden met projectmiddelen in het begrotingsjaar 2012 voortgezet. 

 

Beleidsmaatregel 105 Bouwkundige werken / accommodatie 

voorzieningen 

Onder deze  maatregel worden bouwkundige werkzaamheden (nieuwbouw) 

ondergebracht met een raming van SRD 4.317.000,-. 

In het kader van de ontwikkeling van bestuurscentra zullen diverse bouwkundige 

werkzaamheden worden uitgevoerd in de navolgende gebieden: 

1. Guyaba SRD 1.000.000,- 

2. Apoera SRD 2.000.000,- 

3. Brownsweg SRD 517.000,- 

4. Corornie, Saramacca en Brokopondo SRD 800.000,- 

 

Met DLGP-II projectmiddelen worden in de districten Coronie, Saramacca en 

Brokopondo multifunctionele zalen voor bevolkingsparticipatie gebouwd, terwijl de 

districtscommissariaten worden uitgebreid met werkruimtes voor nieuwe stafleden in 

het kader van de institutionele versterking. 

 

Beleidsmaatregel 108  Radio Boskopu 

In verband met het decentralisatieproces zal Radio Boskopu, samen met de afdeling 

Voorlichting en Burgerparticipatie worden uitgebreid en versterkt met het nodige 

apparatuur. Verder zal de zendstudio gemoderniseerd worden. Een bedrag van 

ongeveer SRD 300.000,- is geraamd ten behoeve van deze maatregel. 
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Beleidsmaatregel 110 Decentralization and Local Government 

Strenghtening 

                                               Program 

Het vijfjarig programma DLGP II, waarvan de uitvoering op 20 maart 2009 van start 

ging, zal versneld in het jaar 2013 worden afgerond.  

Het programma bestaat uit twee componenten t.w. Capaciteitsopbouw en 

Infrastructurele werken. Voor de Capaciteitsopbouw is een bedrag van US$ 5 miljoen 

goedgekeurd waarvan US$ 3.5 miljoen door IDB wordt gefinancierd en US$ 1.5 

miljoen door de Surinaamse Overheid wordt ingebracht in de vorm van 

counterpartbijdrage. De infrastructurele werken zijn geraamd op ongeveer US$ 10 

miljoen. De totale lening bedraagt US$ 15 miljoen. Het programma gericht op een 

verantwoorde decentralisatie, overheidsbestuur en versterking van het 

volksvertegenwoordigingsorgaan per regio, zal geëvalueerd en waar nodig bijgesteld 

worden. 

Naast de districten Wanica, Para, Nickerie, Commewijne, Marowijne, Paramaribo en 

Sipaliwini zullen ook de overige districten Saramacca, Coronie en Brokopondo 

voldoende worden versterkt en gecertificeerd om begroting en financieel beheer te 

voeren. 

Voor het dienstjaar 2012 zal op de begroting van het ministerie van Regionale 

Ontwikkeling een IDB-lening van SRD 6.365.000,- (US $ 1.900.000,-) en een 

counterpartbijdrage van SRD 820.000,- worden opgebracht. 

 

Beleidsmaatregel 114 tot en met 120 en 126 

Deze beleidsmaatregelen hebben allen te maken met het financieringstekort op de 

districtsbegroting van de gedecentraliseerde/gecertificeerde districten. 

De tien districten, bestaande uit elf districts-commissariaten volgens de 

bestuursindeling van Suriname, stellen jaarlijks ingevolge de Wet Regionale Organen 

en de Interimwet Financiële Decentralisatie – na de burgers tijdens openbare 

vergaderingen te hebben gehoord – de districtsbegroting vast en dienen deze in bij de 

Minister van Financiën door tussenkomst van de Minister van Regionale 

Ontwikkeling. Op deze begrotingen komen onder andere autonome taken voor, die 

middels eigen inkomsten moeten worden gefinancierd (artikel 4 middelen), en indien 

er tekorten zijn worden er op de begroting van het ministerie middelen opgebracht 

(beleidsmaatregelen 114 t/m 120 en 126) ter financiering van deze tekorten. De 

Districtsbegroting bevat ook medebewindstaken, en is ingevolge artikel 54 lid 2 van 

de WRO zodanig ingericht dat daarin duidelijk blijkt onder welk der directoraten van 

ministeries de opgebrachte post ressorteren, met de bedoeling dat die ministeries 

zoveel mogelijk die maatregelen op hun begroting opnemen om na goedkeuring van 

de staatsbegroting deze in medebewind in die respectievelijke districten uit te voeren. 

 

Beleidsmaatregel 114 Districtsbestuur Wanica  
“Districtsbestuur Wanica” heeft een uitgave van SRD 1.437.740,-  

De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 437.740,-  

Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1.000.000,-  
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Beleidsmaatregel 115 Districtsbestuur Para 
“Districtsbestuur Para” heeft een uitgave van SRD 1.651.100,- 

De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 351.100,- 

Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1.300.000,- 

 

Beleidsmaatregel 116 Districtsbestuur Commewijne 
“Districtsbestuur Commewijne” heeft een uitgave van SRD 1.358.230,- 

De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 108.230,-  

Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1.250.000,- 

 

Beleidsmaatregel 117 Districtsbestuur Marowijne 
 “Districtsbestuur Marowijne” heeft een uitgave van SRD 1.255.150,- 

De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 5.140,- 

Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1250.000,- 

 

Beleidsmaatregel 118 Districtsbestuur Nickerie 
 “Districtsbestuur Nickerie” heeft een uitgave van SRD 1.114.540,- 

De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 114.540,-  

Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1.000.000,- 

 

Beleidsmaatregel 119 Districtsbestuur Paramaribo N-O 

Het district Paramaribo, bestuursressort Noord-Oost heeft een uitgave van   

SRD 2.000.000,-. Level 2 certificatie is in proces en de districtsverordening voor het 

districtsfonds is reeds afgekondigd, maar de inkomsten uit artikel 4 (lid 1) kunnen 

nog niet geraamd worden voor begrotingsjaar 2012 vanwege het niet behalen van 

level 2. 

 

Beleidsmaatregel 120 Districtsbestuur Paramaribo Z-W  
Het district Paramaribo, bestuursressort Zuid-West heeft een uitgave van   

SRD 1.000.000,-. Level 2 certificatie is in proces en de districtsverordening voor het 

districtsfonds is reeds afgekondigd, maar de inkomsten uit artikel 4 (lid 1) kunnen 

nog niet geraamd worden voor begrotingsjaar 2012 vanwege het niet behalen van 

level 2. 

 

Beleidsmaatregel  121 Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland 

Het SFOB 3 programma zal per 31 december 2011 fysiek worden afgesloten, terwijl 

de exploitatiekosten zoals, salarissen, transport- en kantoorkosten administratief aan 

het eind van het eerste kwartaal van het dienstjaar 2012 (31 maart) doorlopen. Voor 

het dienstjaar 2012 is de raming vastgesteld op een overheidsbijdrage van SRD 

1.000.000,-.  

Met de IDB wordt gewerkt aan het formuleren van een projectvoorstel voor de mede-

financiering ter operationalisatie van het electrificatiesysteem van Beneden 

Tapanahony.  
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Er is ook een ander project van UNICEF welke gestart is in april 2011 en doorloopt 

tot maart 2013. Dit project omvat de implementatie van Water Sanitair en Hygiene 

(WASH) activiteiten in een aantal dorpen in het binnenland.  

 

Beleidsmaatregel 122 Dorpsontwikkeling 

Onder deze maatregel worden middelen opgebracht om kleinschalige projecten te 

financieren die in het kader van de geïntegreerde ontwikkeling van achtergestelde 

gebieden in districten en binnenland zullen worden uitgevoerd. Deze projecten zullen 

in samenspraak met de gemeenschappen worden opgesteld en uitgevoerd, mede ter 

stimulering van de zelfwerkzaamheid. Voor het dienstjaar 2012 zullen pilotprojecten 

in diverse gebieden, m.n. het boven Suriname en Tapanahony gebied worden 

uitgevoerd ter verbetering van het leefmilieu van de bewoners. 

- Infrastructuur en ruimtelijke inrichting SRD 500.000,-; 

verkavelingsprojecten waaronder verbindingswegen plaatsen en/of betegelen. Het 

ministerie van ROGB verleent de nodige technische assistentie met betrekking tot 

hoogte ligging en grondsamenstelling van de geïdentificeerde locaties. 

- Milieu en hygiëne SRD 350.000,-; hierbij zal het vuilophaalproject te Atjoni 

worden geïmplementeerd. 

- Micro-ondernemerschap SRD 350.000,- 

 

Beleidsmaatregel 123 Grondenrechten en Traditioneel Gezag 

In het kader van de erkenning van tribale rechten en het evalueren van mogelijkheden 

ter regulering en of versterking van het traditioneel gezag zullen de nodige 

activiteiten worden uitgevoerd. Erkenning van tribale rechten vereist consultatie, 

onderzoek en studie. Om het bovenstaande tot stand te brengen zal er ook gewerkt 

worden met informatie die verkregen is uit het S.S.D.I. project. Voor het dienstjaar 

2012 is het geraamd bedrag SRD 2.000.000,-, bestemd voor consultatie, onderzoek 

en studie.  

Dit bedrag is verhoogd, mede gelet op het feit dat de kosten voor de in het dienstjaar 

2011 gehouden grondenrechtenconferentie, hoger zijn uitgevallen. 

Het grondenrechtenvraagstuk zal verder diepgaand worden aangepakt middels een 

nationale conferentie en natraject vanaf 2011 en het natraject zal doorlopen tot het 

dienstjaar 2013. In het dienstjaar 2012 zal voor bovenvermelde activiteiten een 

bijdrage van SRD 1.500.000,- worden opgebracht. Voor het traditioneel gezag zullen 

richtlijnen en regelgeving worden geformuleerd inzake de functie en opvolging. De 

raming van de kostenin dit kader is gesteld op SRD 500.000,- . 

 

Beleidsmaatregel 126  Districtsbestuur Sipaliwini 

Het district Sipaliwini heeft reeds het certificeringsproces level 1 voltooid. In dat 

kader zal dit districtsbestuur ook in het begrotingsjaar 2012 worden opgenomen als 

een beleidsmaatregel en wel voor een bedrag van SRD 4.000.000,-. Dit bedrag zal 

aangewend worden voor de verdere ontwikkeling van de 3 bestaande bestuurscentra 

en de planning en implementatie van het bestuurscentrum Apoera. Voor de 

resterende 3 (drie) bestuurscentra zullen er verdere studies worden gedaan.  
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De betrokkenheid van de SFOB hierbij als medeplanning en – monitorend orgaan 

voor het ministerie zal hierbij worden voortgezet en verder inhoud worden 

aangegeven. 

 

Beleidsmaatregel 127 Waterschappen 

Waterschappen zijn onder andere nodig voor het ontwikkelen en faciliteren van de 

agrarische  sector. Hierdoor kan de rijstproductie op de landbouwgronden worden 

verhoogd. In het komende begrotingsjaar zal het ministerie verder inhoud geven aan 

haar waterschapstaken. De inactieve waterschappen zullen indien mogelijk 

geheractiveerd worden en er zullen ook nieuwe waterschappen worden ingesteld. De 

liquiditeitsbehoefte bedraagt SRD 3.500.000,-. 

 

Beleidsmaatregel 128 Instituut Bestuursambtenaren Suriname 

In het dienstjaar 2012 zal beleidsmaatregel 125 “Kennisinstituut voor Surinaamse 

Districten” (KISD) een naamswijziging ondergaan en wel “Instituut 

Bestuursambtenaren Suriname” (IBAS). Dit instituut zal verder gaan met het 

verzorgen van opleidingen, cursussen en trainingen voor de bestuursdienst. Tevens 

zal dit instituut belast zijn met het opzetten, uitvoeren en monitoren van 

onderzoeksactiviteiten, gericht op verdere professionalisering van de bestuursdienst. 

De geschatte middelen ad. SRD 800.000,- zullen worden aangewend voor 

administratieve kosten, huur van gebouwen en bijkomende vaste lasten.  

 

Beleidsmaatregel 129 Districtsbestuur Coronie 

Het districtsbestuur Coronie zal in het dienstjaar 2012 haar level 1 

certificeringsproces voltooien, waardoor zij een aanvang kan maken met het voeren 

van een eigen begrotings- en financieel beheer. De raming ter dekking van de 

apparaatskosten is SRD 200.000,-  

 

Beleidsmaatregel 130 Districtsbestuur Saramacca 

Het districtsbestuur Saramacca zal in het dienstjaar 2012 haar level 1 

certificeringsproces voltooien, waardoor zij een aanvang kan maken met het voeren 

van een eigen begrotings- en financieel beheer. De raming ter dekking van de 

apparaatskosten is SRD 400.000,-  

 

Beleidsmaatregel 131 Districtsbestuur Brokopondo 

Het districtsbestuur Brokopondo zal in het dienstjaar 2012 haar level 1 

certificeringsproces voltooien, waardoor zij een aanvang kan maken met het voeren 

van een eigen begrotings- en financieel beheer. De raming ter dekking van de 

apparaatskosten is SRD 400.000,-  
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Tabel 2   
Code OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 

  Verwachte 

beleidsresultaten per eind 

2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per eind 

2012 

100 Onderhoud gebouwen en terreinen Verwachte realisatie      

SRD 1.100.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 1.380.000,- 

 

101 Onderhoud wegen, irr. en 

kunstwerken 

Verwachte realisatie      

SRD 2.400.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 4.000.000,- 

105 Bouwkundige werken/acc. Voorz. Verwachte realisatie     

SRD 2.500.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 4.317.000,- 

121 SFOB Verwachte realisatie     

SRD 3.000.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 1.000.000,- 

  

 OP-Beleidsgebied: Bestuur en Justitie 

  Verwachte 

beleidsresultaten  

per eind 2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per eind 

2012 

 Beleidsprogramma: 

Decentralisatie van Regeling en 

Bestuur 

  

108 Radio Boskopu Verwachte realisatie  

SRD 300.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 300.000,- 

110 Decen. And Local Govern. 

Strenght. Program 

Verwachte realisatie  

SRD 1.255.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 7.185.000,- 

114 Districtsbestuur Wanica Verwachte realisatie  

SRD 1.581.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 1.000.000,- 

115 Districtsbestuur Para Verwachte realisatie  

SRD 3.500.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 1.300.000,- 

116 Districtsbestuur Commewijne Verwachte realisatie  

SRD 2.500.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 1.250.000,- 

117 Districtsbestuur Marowijne Verwachte realisatie  

SRD 3.000.000,- 

Verwachte beleidsresultaat 

SRD 1250.000,- 

118 Districtsbestuur Nickerie Verwachte realisatie  

SRD 3.000.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 1000.000,- 

119 Districtsbestuur Paramaribo N-O Verwachte realisatie  

SRD 2.000.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 2.000.000,- 

120 Districtsbestuur Paramaribo Z-W Verwachte realisatie  

SRD 500.000,- 

Verwachte beleidsresultaat 

SRD 1.000.000,- 

126 Districtsbestuur Sipaliwini Verwachte realisatie  

SRD 6.000.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 4.000.000,- 

128 IBAS Verwachte realisatie 

SRD 1.000.000,- 

Verwachte beleidsresultaat 

SRD 800.000,- 

129 Districtsbestuur Coronie  Verwachte beleidsresultaat 

SRD 200.000,- 

130 Districtsbestuur Saramacca  Verwachte beleidsresultaat 

SRD 400.000,- 

131 Districtsbestuur Brokopondo  Verwachte beleidsresultaat 
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SRD 300.000,- 

 Kernthema: Grondenrechtenvraagstuk 

  Verwachte 

beleidsresultaten per eind 

2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per eind 

2012 

    

123 Grondenrechten en Traditioneel 

Gezag 

Verwachte realisatie SRD 

1.000.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 2.500.000,- 

 OP-Beleidsgebied: Welzijn 

  Verwachte 

beleidsresultaten per eind 

2011 

Verwachte 

beleidsresultaten per eind 

2012 

    

122 Dorpsontwikkeling  Verwachte realisatie SRD 

1.251.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 1.200.000,- 

127 Waterschappen Verwachte realisatie SRD 

3.700.000,- 

Verwachte beleidsresultaat  

SRD 3.500.000,- 

 

TITEL III MIDDELENBEGROTING 

Bedragen x SRD 1.000 

Ontvangsten

Realisatie 

2010

Vermoe-

delijk 

beloop 

2011

Raming 

2012

Raming 

2013

Raming 

2014

Raming 

2015

Raming 

2016

Code Niet belasting middelen

80.40.04

Opbrengst van 

marktvergunningen en koelcellen 

(marktgelden) 208 250 250 250 250 250 250

80.50.99

Diverse niet belasting 

ontvangsten 712 712 710 712 712 712 712

80.60.03

Opbrengst van recreatieoorden, 

sportaccomodatie, 

logeergebouwen en musea 113 113 100 113 113 113 113

80.60.06 Bestekkosten 26 50 50 50 50 50 50

Totaal Niet belasting middelen 1,059 1,125 1,110 1,125 1,125 1,125 1,125

Donormiddelen

90.00.08 Nederland, donatie 3,393 623 0

Totaal donormiddelen 3,393 623 0

Leningen

90.10.05 IDB, ontvangen leningen 6,088 14,770 6365

Totaal Leningen 6,088 14,770 6,365

Totaal Middelenbegroting  7,147 16,518 7,475 1,125 1,125 1,125 1,125

 

 

Toelichting 

80.40.04 Opbrengst van marktvergunningen en koelcellen (Marktgelden) 

De verkoopstands van de markten worden verhuurd waarvoor markt- en standsgelden 

zullen worden ontvangen. Voor het dienstjaar 2012 zullen de markt- en standsgelden 

aangepast worden. De opbrengsten zijn geraamd op SRD 250.000,- voor de Centrale 

Markt Paramaribo, Markt Zuid en de markten van de districten Wanica, Marowijne, 

Saramacca, Coronie en Nickerie. 
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80.50.99  Diverse niet belasting ontvangsten 

De afdeling Algemene Zaken van het Ministerie laat distinctieven maken welke door 

verkocht worden aan bestuursambtenaren. De opbrengsten hiervan zijn geraamd op 

SRD 710.000,-. Het tarief wordt bepaald door het ministerie van Financiën. 

 

80.60.03 Opbrengst van recreatieoorden, sportaccommodatie, logeergebouwen en musea 

In de districten Nickerie en Brokopondo zijn er staatslogeergebouwen welke over het 

algemeen gebruikt worden door de ambtenaren van de diverse ministeries. De 

inrichting van deze gebouwen heeft reeds plaatsgevonden. Het ministerie zal de 

verblijfkosten van de  staatslogeergebouwen verhogen om meer inkomsten te 

generen. De opbrengsten hiervan zijn geraamd op SRD 100.000,-.  

 

80.60.06  Bestekkosten 

De verwachte opbrengsten voor bestekken voor het begrotingsjaar 2012 zijn SRD 

50.000,-. 

 

90.10.05  IDB, ontvangen leningen 

De IDB-lening betreft de verwachte middelen ter financiering van het DLGP-II. Voor 

het begrotingsjaar 2012 is dat geraamd op SRD 6.365.000,- (US $ 1.900.000,-).    

 

Districtsontvangsten  

De districten Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie zijn reeds 

gecertificeerd; wat inhoudt dat deze districten een zelfstandig begrotings- en 

financieel beheer voeren. 

Deze vijf districten hebben behalve een uitgaven- ook een middelenbegroting op 

grond van artikel 4 van de Interimwet Financiële Decentralisatie. Deze wet bepaalt 

dat de daarin limitatief opgesomde belasting- en niet-belasting middelen, alsook de 

begrotingsmiddelen, die voor die districten zijn bestemd, gestort worden in de 

respectievelijke districtsfondsen. 

 

De begrotingsmiddelen worden dienovereenkomstig reeds in de districtsfondsen 

gestort voor de financiering van de districtsbegroting en worden aan het ministerie 

kwartaalsgewijs verantwoord bij het indienen van bestedingsplannen. Voor wat 

betreft de belasting en niet belastingmiddelen, zijnde  districtsinkomsten, geschiedt 

de storting in het districtsfonds van de respectievelijke districten met in achtneming 

van de “richtlijnen storting artikel 4 middelen”, vastgesteld bij beschikking van de 

Minister van Financiën en van Regionale Ontwikkeling d.d. 08-11-2006 No. 7239. In 

deze beschikking is bepaald, dat maandelijks de storting dient te geschieden in het 

betreffende districtsfonds, van de in artikel 4 lid 1 van de Interimregeling Financiële 

Decentralisatie genoemde inkomsten ten behoeve van de daarvoor in aanmerking 

komende districten, ongeacht of deze inkomsten door de Districts-Administrateur, de 

Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, 

een ministerie, dan wel een overheidsinstelling zijn geïnd of ontvangen.  
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Voorts is bepaald, dat voormelde organen en overheidsinstellingen ieder kwartaal 

schriftelijk verslag doen aan de Directeur van Financiën, de Directeur der 

Belastingen en het Districtsbestuur van het betreffende district, over de omvang en de 

herkomst van de in het betreffende kwartaal in het districtsfonds gestorte inkomsten 

met toevoeging van afschriften of kopieën van de betreffende stortingsbewijzen.  

 

Ter uitvoering van de Interimwet Financiële Decentralisatie worden de  inkomsten 

verkregen uit artikel 4 vanaf 2009 opgebracht op de begroting van de gecertificeerde 

districten Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie, die ingebed zijn in de 

begroting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Aangezien het regime van 

de artikel 4 middelen nog bij de desbetreffende ministeries is, blijven deze 

ministeries ten behoeve van de districten innen totdat de districten successievelijk het 

regime overnemen. Vermeldenswaard is dat deze ministeries dan de inkomsten niet 

meer opbrengen op hun begrotingen maar wel het beleid t.a.v. de inning, vaststellen 

c.q. wijzigen van tarieven. De artikel 4 middelen (lid 1) worden voor het dienstjaar 

2012 alleen door het district opgebracht en ingebed in de begroting van het 

ministerie. 

 

Gelet op het proces van de financiële decentralisatie zijn de minimale inkomsten 

begroot aan de middelenzijde van de districtsbegroting (middelenbegroting districten 

t.o.v. beleidsmaatregel 114 t/m 118 ). Het verschil tussen districtsinkomsten en 

uitgaven, d.w.z. het financieringstekort, wordt per district opgebracht als 

beleidsmaatregel 114 t/m 118 (uitgaven) op de begroting van het ministerie van 

Regionale ontwikkeling. 

 

Indien de districten een overschot aan inkomsten hebben, dan gelden de “richtlijnen, 

vastgesteld bij beschikking van de Ministers van Financiën en Regionale 

Ontwikkeling van 08-11-2006 No. 7240 par 2 g) waarin is bepaald, dat de besteding 

daarvan alleen kan plaatsvinden via een door de Districtsraad opgestelde (en 

goedgekeurde) additionele begroting van de Districtsraad, met dien verstande, dat de 

te financieren autonome taken wel moeten voorkomen op de districtsbegroting, die 

onderdeel van de staatsbegroting is en waarvoor er –wegens budgetplafond – geen 

begrotingsmiddelen beschikbaar zijn.   

Indien de inkomsten minder uitvallen dan de geraamde uitgaven, dan dienen de 

uitgaven conform par 2 c van voormelde beschikking geregeld, verlaagd te worden 

tot het niveau van de inkomsten. 

 



2012 No. 99 24  

Bedragen x SRD 1.000 

Artikel 4 Middelenstaat gecertificeerde districten:

Districtsontvangsten 2012 114 115 116 117 118

Wanica Para Commewijne Marowijne Nickerie

SRD SRD SRD SRD SRD

Huurwaarde belastingen 275.00                20.00                  3.00                    1.00                    18.00                  

Vermakelijkheidsbelastingen 50.00                                  300.00 30.00                  1.00                    19.30                  

Wet op drankhuizen en huizen van 

openbare vermakelijkheden -                                            -   0.01                    0.01                    -                     

Marktgelden 12.00                                         -   -                     -                     8.60                    

Begrafenisgelden 2.50                                           -   0.10                    0.01                    0.21                    

Zondagsrust boete 0.24                                           -   -                     -                     -                     

Bedrijfsvergunningen 80.00                                    31.00 75.00                  3.00                    59.50                  

Recognitie gebruik openbare wegen 1.20                                           -   0.10                    0.01                    -                     

Recognitie vergunningen gebruik openbare wegen1.00                                           -   0.01                    0.01                    -                     

Gedestilleerdrecht 1.80                                        0.10 0.01                    0.10                    4.67                    

Overige inkomsten 14.00                  4.26                    

Totaal eigen middelen 437.74              351.10              108.23              5.14                   114.54              

 

 

 

 

 Paramaribo, 29 juni 2012 

 

ROBERT L.A. AMEERALI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


