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2014                                           STAATSBLAD                                     No. 128 

VAN DE 
REPUBLIEK SURINAME 

 
WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE 
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN 
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 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 Assemblee, 
bekrachtigd de onderstaande Wet. 
 

Artikel 1 
 
De 3-DE afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2014 betreffende het MINISTERIE VAN REGIONALE 
ONTWIKKELING wordt vastgesteld alsvolgt: 
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TITEL  I  Apparaatskosten 
 
Bedragen x SRD 1.000 
 

 
TITEL  II  Beleidsprogramma’s 
Bedragen x SRD 1.000 
CODE Beleidsmaatregel Bedrag

100 Onderhoud gebouwen en terreinen 1,050
101 Onderhoud wegen, irr. en kunstwerken 8,600
105 Bouwkundige werken / acc. Voorz. 14,000
108 Radio Boskopu 700
110 Decen. and Local Governm.Strenght.Progr. 13,653
114 Districtsbestuur Wanica 1,500
115 Districtsbestuur Para 1,500
116 Districtsbestuur Commewijne 1,500
117 Districtsbestuur Marowijne 1,500
118 Districtsbestuur Nickerie 1,500
119 Districtsbestuur Paramaribo N - O 3,000
120 Districtsbestuur Paramaribo Z - W 1,500
121 SFOB 3,210
122 Dorpsontwikkeling 2,000
123 Grondenrechten en Traditioneel Gezag 3,000
126 Districtsbestuur Sipaliwini 5,000
127 Waterschappen 17,500
128 IBAS 1,400
129 Districtsbestuur Coronie 1,000
130 Districtsbestuur Saramacca 1,000
131 Districtsbestuur Brokopondo 1,000

Totaal Beleidsprogramma's 85,113

 
 
 
 

Code Kostensoort Bedrag
10 Personeelskosten 109,440
20 Materiëlekosten 6,500
30 Subsidie en bijdragen 200
40 Aanschaffingen 1,700

Totaal Apparaatskosten 117,840
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TITEL  III  Middelenbegroting 
 
Bedragen x SRD 1.000 
Code Ontvangsten Bedrag
80.40.04 Opbr.v.marktverg. en koelcellen(marktgelden) 500
80.50.10 Opbr. Verkoop roerende overheidsgoederen en materiaal 10
80.50.99 Diverse niet belasting ontvangsten 700

80.60.03
Opbr. v. recreatieoorden, sportaccommodatie, 
logeergebouwen en musea 100

80.60.06 Bestekkosten 100
Totaal Niet Belasting Middelen 1,410
Donormiddelen

90.00.05 IDB, donatie 1,000
Totaal Donormiddelen 1,000

90.10.05 IDB, ontvangen lening 13,400
Totaal leningen 13,400

Totaal Middelenbegroting  15,810  
 

Artikel 2 
 
1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname 
 afgekondigd 
2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 
3. De Ministers van Financiën en Regionale Ontwikkeling zijn belast met 
 de uitvoering van deze wet. 
 

Gegeven te Paramaribo, de 29ste augustus 2014, 
 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
 

Uitgegeven te Paramaribo, de 27ste september 2014  
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 
E.F. LEILIS 
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WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE 
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN 
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE 
HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING 
 
 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
 
Algemeen deel 
 
Taakstelling 
De taken van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn oorspronkelijk 
vastgelegd in artikel 8 van het Besluit Taakomschrijving Departementen 1998” 
(S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 124). Voormeld 
artikel geeft de volgende uiteenzetting:  
 
1. Voor het Ministerie van Regionale Ontwikkeling worden de bijzondere 

 taken nader als volgt 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. 
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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. 

 
De beheerstaken van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling strekken zich 
uit over het totaal Surinaams grondgebied. In het kader van het 
decentralisatieproces wordt conform de Wet Regionale Organen (S.B. 1989   
no. 44) een districtsbegroting samengesteld. Het is de taak van de districtsraad 
om vanuit de ressortplannen te komen tot een districtsplan en vervolgens tot 
een districtsbegroting. 
 
Beleidsdoelen  
In het dienstjaar 2014 staan de beleidsinzichten van het Ontwikkelingsplan 
2013-2017 vervat in de speerpunten te weten Decentralisatie, Grondenrechten, 
Traditioneel gezag en Waterschappen, centraal. Gezien de taakstelling van het 
ministerie zijn de volgende actiepunten ook cruciaal ter ondersteuning van het 
beleid. 
• De ontwikkeling van het binnenland 
• Markten in geheel Suriname 
• Vuilophaal -en reinigingsdiensten in geheel Suriname, met uitzondering 

van Paramaribo 
• Staatslogeergebouwen. 
 
Het ministerie zal trachten de ontwikkeling in het binnenland te beïnvloeden 
door in eerste stadium de bevolking via radioprogramma’s en 
muziekboodschappen ontwikkelingsbewust te maken. Voor dit speciaal doel 
ondergaat Radio Boskopoe een transformatie. 
De zorg voor de markten in geheel Suriname, is een taak welke is toebedeeld 
aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De in 2013 ingestelde 
Commissie Herstructurering Marktwezen heeft reeds een evaluatie gepleegd 
van het  totale marktwezen in Suriname, maar in het byzonder over de Centrale 
Markt Paramaribo (CMP). Het ministerie pleit voor het aanpassen van het 
huurtarief van vier cent en zal de nodige voorzieningen treffen om de markt 
klantvriendelijk te maken. 
Conform de afspraken met IDB zal het DLGP-II anno 2014 aflopen.  
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Het decentralisatie programma zal onder beheer van het Onderdirectoraat 
Districtsbestuur en Decentralisatie voortgezet worden, waarbij implementatie 
van de aanbevelingen van de evaluatie van het programma, het ondersteunen 
van de level 1 gecertificeerde districten in hun overgang naar hun level 2 status 
en het doen goedkeuren van fiscale wetsvoorstellen de belangrijke actiepunten 
concept zijn. Het ministerie zal zich in het dienstjaar ook sterk maken om:  
• de institutionele capaciteit van de districten overheid te versterken met het 

oog de fiscale en administratieve transformatie van de overheidsinstituten 
in de districten 

• het proces te ondersteunen welke tot het vergroten van de economische 
activiteiten in de verschillende districten zal leiden. 

 
Het instituut Bestuursambtenaren Suriname zal verder invulling geven aan het 
streven van het ministerie om zoveel mogelijk te investeren in human capital 
voor een verbeterde dienstverlening naar de burgers en relevante counterparts 
en meer nog de uitbreiding van de dienstverlening van IBAS naar de districten 
waaronder Sipaliwini.  
 
Beleidsprioriteiten 
De beleidsprioriteiten van het dienstjaar 2013 en 2014 zijn identiek. 

- Het decentralisatie programma  
Gelet op de afronding van het DLGP-II anno 2014 zal het accent gelegd 
worden op: 
1. verdere evaluatie van het DLGP I en II; 
2. implementatie van de aanbevelingen voortvloeiende uit het evaluatie rapport; 
3. institutionele versterking van de districten; 
4. wijziging van de Grondwet en de Wet Regionale Organen 
5. het doen goedkeuren van de conceptwetten: 

• Financiële relaties Overheid en Districten;  
• Algemene Wet Districtsbelastingen (Financiële Administratieve 

 standaarden en procedures) 
• Actualisering van de Interim-wet Financiële Decentralisatie voor wat 

 betreft het artikel 4 middelen. 
 

6. Versterking van de regionale organen 
7. Communicatiepaden Atjoni – Nw Aurora 
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- Grondenrechten  
Thans is er door de regering een Bureau Grondenrechten ingesteld die samen 
met functionarissen van het ministerie het grondrechtenvraagstuk zal 
coördineren. Het doen goedkeuren/ ondertekenen van de gezamenlijke 
verklaring, implementatie van het reeds opgesteld stappenplan en  verdere 
demarcatie van geïdentificeerde gebieden behoren tot het werkdomein van 
voormeld bureau. Inzake het Samaakavonnis zal in 2013 ook een 
monitoringscommissie bestaande uit  vertegenwoordigers van de Overheid, de 
Vereniging van Saramaccaanse gezagdragers en het Inter-Amerikaans Hof voor 
de rechten van de Mens worden ingesteld.  Het ministerie zal in 2014 
gezamenlijk met het bureau Grondenrechten en de monitoringscommissie het 
grondenrechtenvraagstuk verder te helpen coördineren.  
 

- Traditioneel Gezag 
Het ministerie hecht grote waarde aan de rol van het Traditioneel Gezag als 
bestuurlijke autoriteit binnen de inheemse en tribale gemeenschappen. Om die 
rol optimaal te vervullen is het zaak dat er aandacht besteed wordt aan de wet 
op het traditioneel gezag waarbij het functioneren en de opvolging van 
Traditionele Gezagsdragers daarin geïntegreerd zullen worden. Het ministerie 
is voornemens een consultant te contracteren om bedoelde wetgeving te 
concipiëren.  
Verder zal ook in dit dienstjaar aandacht besteedt worden aan : 

• Het verder inrichten en het herinrichten van bestaande werkfaciliteiten 
 in de verschillende dorpen. 

• Trainingen over bestuurlijke onderwerpen waaronder het 
 decentralisatie proces. 

• Verhoging van de schadeloosstelling van traditionele gezagsdragers. 
• Werken aan de representativiteit en de slagvaardigheid van het 

 Traditioneel Gezag.   
 

- Verbetering van het woon- en leefklimaat 
a) Ontwikkelingsprogramma’s voor gemeenschappen in district en 

 binnenland 
 Ontwikkeling van de achtergestelde gebieden in de districten en het 

 binnenland behoort tot het werkdomein van het ministerie. Uit hoofde 
 hiervan zullen in 2014 diverse activiteiten in samenspraak met de 
 locale gemeenschappen worden uitgevoerd:  
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• Afronding sociaal, demografische en economische database dorpen. 
• Finalisering database van organisaties en ministeries die projecten 

 uitvoeren in het binnenland. 
• Implementatie aanbevelingen evaluatie Houtkapvergunningen.  
• Dorpsnaamborden project.  
• Communicatiepaden.  
• Voortzetting bewustwordingsactiviteiten ten aanzien van milieu en 

 hygiëne. 
• Opzetten Studie, onderzoek en regulering industrieel,- huishoudelijk 

 afval/vuilophaal en verwerking binnenland in samenwerking met het 
 Onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie. In dit kader zal 
 gestart worden met de uitvoering van het pilot vuilophaalproject Atjoni. 
 

b) De Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland 
SFOB is een werkarm van het ministerie welke tot doel heeft een bijdrage 
te leveren aan het wegwerken van de sociaal-economische achterstand van 
de in het binnenland woonachtige gemeenschappen. Voor 2014 zullen 
voorbereidingswerkzaamheden worden verricht om de transmissielijn 
vanuit de Granholosula naar geïdentificeerde dorpen op te zetten. Het 
ministerie draagt zorg voor de financiering van de operationele kosten te 
weten salarissen, transport en kantoorkosten terwijl voor de verdere 
financiering van nieuwe ontwikkelingsprojecten en projecten ter 
verbetering van drinkwater- en sanitaire voorzieningen, fondsen 
aangeboord zullen worden door het SFOB. Er is inmiddels een 
overeenkomst getekend met IDB voor het opzetten van businessmodellen 
voor schone energie in het binnenland. In 2014 zullen verschillende 
activiteiten ter ondersteuning van deze projecten worden geïnitieerd en 
uitgevoerd.  
      
c) Infrastructuur 
Het ministerie zal in het komend dienstjaar conform haar taakstelling zorg 
dragen voor de secundaire en tertiaire civieltechnische voorzieningen en 
het onderhoud van natte - en droge infrastructuur (onderhoud van lozingen, 
waterwegen en kunstwerken, wegen) in de districten met uitzondering van 
Paramaribo. De reguliere onderhoudswerkzaamheden van ‘s 
landsgebouwen en terreinen en andere bouwkundige werkzaamheden 
(nieuwbouw) zullen in dit dienstjaar ook aangepakt worden.  
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Voor het dienstjaar 2014 zullen in het kader van het opzetten van een 
nieuw gebouw voorbereidingswerkzaamheden worden verricht. In de 
planning zijn ook verschillende multifunctionele gebouwen, 
doorgangshuizen, en dienstwoningen.  

 

- Waterschappen 
Waterschappen zijn gedecentraliseerde openbare lichamen aan welke de staat 
publiekrechtelijke bevoegdheden overlaat, met betrekking tot de 
waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied. Waterschappen zijn 
onder andere nodig voor het ontwikkelen en faciliteren van de agrarische sector 
waaronder de rijstbouw. In het begrotingsjaar 2014 zal het ministerie verder 
inhoud geven aan haar waterschapstaken in samenwerking met relevante 
actoren. De verdere evaluatie van de waterschappen en de begeleiding tot aan 
het operationeel worden van de inliggende waterschappen conform het “Plan 
van aanpak waterschappen Nickerie” zal eveneens ter hand worden genomen. 
 
In 2014 zal er een onderzoek verricht worden naar de mogelijkheid voor het 
oprichten van waterschappen in de districten Marowijne, Commewijne en 
Coronie. Het voornemens is om in elk district een commissie in te stellen ter 
inventarisatie van de benodigde kunstwerken rekeninghoudend met de 
overstroming van bepaalde gebieden in het tweede kwartaal van 2013. 
 
Voor het effectief functioneren van de waterschappen is het zaak dat het 
ministerie de waterschapsgelden effectueert en de bestaande waterschappen 
heractiveert. 
 
 begrotingsjaar 2014 zal het ministerie verder inhoud geven aan haar 
waterschapstaken in es. Het en zal er worden gewerkt aan een handboek voor 
de waterschappen. 
 

Toelichting 
 

Titel I: De Apparaatskosten  
 
bedragen x SRD 1,000 

Code Kostensoort
Vermoedelijk 
beloop 2012

Raming 
2013

Raming 
2014

Raming 
2015

Raming 
2016

Raming 
2017

Raming 2018

10 Personeelskosten 99,000 100,000 109,440 122,000 127,000 130,000 132,000       
20 Materiele kosten 5,100 6,000 6,500 8,000 9,000 10,000 11,000         
30 Subsidies en bijdragen 30 200 200 200 100 120 120              
40 Aanschaffingen 970 2,200 1,700 2,000 1,500 1,750 1,800           

Totale Apparaatskosten 105,100 108,400 117,840 132,200 137,600 141,870 144,920
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10 Personeelskosten 
De personeelskosten van het departement zijn geraamd op ongeveer             
SRD 109.440.000,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

1 Ambtelijk 84,526,523
2 Vakantietoeslag 7,423,877
3 Overwerk 17,000
4 Werkgeverslasten pensioenfonds 4,924,000
5 Werkgeverslasten ziekenfonds 1,969,600
6 Gratificaties 50,000
7 Vacatiegelden 50,000
8 Vergoeding controlerende organen 2,510,000
9 Vergoeding binnenlands bestuur 5,000,000

10 Functionele 6,300
11 Persoonlijke (kleding/meerwerk) 113,140
12 Gezinstoelage en kinderbijslag 90,300
13 Inconvenienten 30,000
14 Telefoonvergoeding 2,000
15 Representatievergoeding 1,500,000
16 Huishuur 101,700
17 Vervoerstoelage 102,400
18 Kosten voor opleiding binnenland 700,000
19 Kosten voor opleiding buitenland 30,000
20 Contractanten 63,160
21 Tijdelijk personeel 30,000
22 Deskundigen binnenland 100,000
23 Deskundigen buitenlandland 100,000

Totale personeelskosten 109,440,000  
 
Het personeelbestand van het departement bedraagt 2.865 met een totaal aan 
lonen ad. SRD 84.526.523,-. Het gemiddelde bruto loonsom per ambtenaar is 
op maandbasis ongeveer SRD 2.458,60 
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De verdeling van het personeel in lager, midden en hoger kader geeft het 
volgende beeld te zien. 
Laag kader functiegroep 1-6 2,293 80%
Midden kader functiegroep 5-8 411 14%
Hoog kader functiegroep 9-≥ 161 6%
Totaal personeelsbestand 2,865 100%
 
Het gemiddelde ziekteverzuim over het dienstjaar 2012, uitgedrukt in 
percentage van de personeelsinformatie is ongeveer 11.26 %. In vergelijking 
met 2011, wat gemiddeld 11 % was, is dit een lichte stijging. In het dienstjaar 
2014 zullen totaal 75 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 sollicitatieoproep. 

 
Gelet op het laag percentage hoog kader, zal het ministerie in 2014 ongeveer 50 
personen aantrekken ter versterking van de diverse afdelingen. 
Voorts zullen in het kader van het HRM-beleid van het ministerie trainingen 
worden verzorgd aan het personeel en projecten uitgevoerd ter invulling van de 
capaciteitsopbouw.  
 
20 Materiёle Kosten 
De “materiële kosten”, waaronder een deel van de exploïtatielasten vallen zijn 
voor het jaar 2014 geraamd op SRD 6.500.000,-. De materiële kosten van het 
departement zijn: 
 
Kantoormiddelen 329.000 
Kopieer 89.500 
Telefoon 1.902.000 
Drukwerk 50.000 
Onderhoud meubilair en inventaris 70.000 
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Vergaderkosten 308.500 
Overigen 107.500 
Huur gebouwen en terreinen 5.000 
Onderhoud gebouwen en terreinen 95.000 
Gas 7.100 
Water 252.000 
Electriciteit 260.000 
Binnenlandse reiskosten      455.000 
Binnenlandse verblijfskosten 196.000 
Huur van voertuigen 150.000 
Buitenlandse reiskosten 355.000 
Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen 470.000 
Verbruiksgoederen (Cartridge/disc) 137.000 
Onderhoud (PC’s, Printers, Netwerken) 25.000 
Advertenties en bekendmakingen 8.000 
Radio en televisie programma’s 90.000 
Seminars ,workshops etcetra 1.000 
Representatie 30.000 
Abonnementen en vaktijdschriften 5.000 
Verzekeringen 5.000 
Schoonmaak 27.500 
Gereedschappen en apparatuur 35.000 
Kleding en bewassing 10.000 
Bewaking 525.000 
Voeding 90.000 
Vrachtkosten en porti 1.500 
Rechterlijke vonnissen 30.000 
Onderscheidingen e.a. feestelijke bijeenkomsten 250.000 
Medicijnen 5.000 
Hulpmiddelen 3.400 
Lig- en verpleegkosten 110.000 
Poliklinische kosten 10.000 
Totale materiële kosten 6.500.000 
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30 Subsidie en Bijdragen 
Subsidie en bijdragen SRD 200.000,-; betreft de overheidsbijdrage aan niet-
commerciёle organisaties in de vorm van goederen (sponsoring), alsook de 
begrafenis- en bijbehorende ritueelkosten van boslanddignitarissen. 
 
40 Aanschaffingen 

1 Kantoorinrichting 390,000
2 Communicatie 10,000
3 Kopieermachines 20,000
5 Computers 150,000
6 Printers 20,000
7 Netwerken 10,000
8 Voertuigen 1,100,000

Totaal 1,700,000
 
 
De “aanschaffingen” zijn voor het jaar 2014 geraamd op SRD 1.700.000,- 
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Titel II: De Beleidsprogramma’s 
 
Tabel 1   
bedragen x SRD 1,000 

Realisatie 
2012

Vermoe-
delijk 

verloop 
2013

Raming 
2014

Raming 
2015

Raming 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu

Onderhoud gebouwen en terreinen 889 1,000       1,050 1,103 1,158 1,216 1,276
Onderhoud wegen, irr. en kunstwerken 6,535 5,000       8,600 9,030 9,482 9,956 10,453
Bouwkundige werken 1,562 5,000       14,000 14,700 15,435 16,207 17,017
SFOB 1,000 2,200       3,210       3,371 3,539 3,716 3,902

OP-Beleidsgebied: Bestuur en Justitie
Radio Boskopu 66 500          700 735 772 810 851
Dec.and Local Govern.Strenght.Progr. 700 14,763     13,653     14,336 15,052 15,805 16,595
Districtsbestuur Wanica 1,000 1,500       1,500 1,575 1,654 1,736 1,823
Districtsbestuur Para 1,300 1,500       1,500 1,575 1,654 1,736 1,823
Districtsbestuur Commewijne 1,750 1,500       1,500 1,575 1,654 1,736 1,823
Districtsbestuur Marowijne 1,250 1,500       1,500 1,575 1,654 1,736 1,823
Districtsbestuur Nickerie 1,000 1,500       1,500 1,575 1,654 1,736 1,823
Districtsbestuur Paramaribo N - O 2,000 3,000       3,000 3,150 3,308 3,473 3,647
Districtsbestuur Paramaribo Z - W 1,250 1,500       1,500 1,575 1,654 1,736 1,823
Districtsbestuur Sipaliwini 4,002 5,000       5,000 5,250 5,513 5,788 6,078
IBAS 661 1,250       1,400 1,470 1,544 1,621 1,702
Districtsbestuur Coronie 74 1,000       1,000 1,050 1,103 1,158 1,216
Districtsbestuur Saramacca 307 1,000       1,000 1,050 1,103 1,158 1,216
Districtsbestuur Brokopondo 154 1,000       1,000 1,050 1,103 1,158 1,216

Kernthema: Grondenrechtenvraagstuk
Grondenrechten en Traditioneel Gezag 1,104 2,000       3,000 3,150 3,308 3,473 3,647

OP-Beleidsgebied: Welzijn

Dorpsontwikkeling 991 1,500       2,000 2,100 2,205 2,315 2,431
Waterschappen 3,500 17,500     17,500 18,375 19,294 20,258 21,271

Totale Beleidsprogramma's 31,095 70,713 85,113 89,369 93,837 98,529 103,455
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Toelichting per Beleidsmaatregel 
 
Beleidsmaatregel 100 Onderhoud Gebouwen en Terreinen 
In 2014 zal het onderhoud van openbare terreinen ook aangepakt worden 
conform het opgesteld onderhoudsplan van de technische afdeling. Er zullen in 
dit kader de nodige investeringen t.b.v. onderhoud, renovatie en 
uitbreidingswerkzaamheden gepleegd worden. Voor de districten Coronie, 
Saramacca en Brokopondo zijn in 2014 afrondende onderhouds,- renovatie en 
uitbreidingswerkzaamheden gepland.  De raming is ook dit jaar vastgesteld op 
SRD 1.050.000,-. 
 
Beleidsmaatregel 101 Onderhoud Wegen, Irrigatie en Kunstwerken 
Diverse onderhoudswerkzaamheden en het treffen van secundaire en tertiaire 
civieltechnische voorzieningen voor zowel natte als droge infrastructuur zullen 
in 2014 geboekt worden ten laste van deze beleidsmaatregel. Het ministerie is 
ook voornemens commissies in te stellen om de behoefte aan kunstwerken in 
de districten te inventariseren. Voor het dienstjaar 2014 is  voor het aanleggen 
en onderhouden van wegen, irrrigatie- en kunstwerken SRD 8.600.000,- 
opgebracht, onderverdeeld in de navolgende projecten. 
 
Afwatering, zijnde onderhoud lozingen en plaatsen van duikers:
Saramacca 400.000
Coronie 200.000
Brokopondo 200.000
Boven Suriname gebied 300.000
Subtotaal 1.100.000
Bruggen en steigers:
Apoera 300.000
Boven Suriname gebied 450.000
Gran Rio Gebied 350.000  
Boven Saramacca gebied 300.000
Tapanahony gebied 450.000
Lawa gebied 375.000
Pamakka gebied 300.000
Subtotaal 2.525.000
Beschoeing:
Saramacca 150.000
Subtotaal 150.000
Wegen:
Brokopondo 400.000
Saramacca 225.000
Marowijne 400.000
Sipaliwini 500.000
Coronie 300.000
Subtotaal 1.825.000
Overige kunstwerken
Reconditioneren comm. Paden 3.000.000
Totaal 8.600.000         
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Beleidsmaatregel 105 Bouwkundige werken / accommodatie voorzieningen 
De kosten voor de geplande projecten/activiteiten  ressorterend onder deze 
beleidsmaatregel zijn geschat op SRD 14.000.000,-.  
 
De voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van  het hoofdkantoor zijn 
vergevorderd, de daaraan gekoppelde kosten voor 2014 zijn geschat op       
SRD 7.250.000,-. De overige bouwwerkzaamheden waarvoor het ministerie 
verantwoordelijk is, zijn geschat op SRD 6.750.000,-. 
Nieuw op te zetten:
Voorbereiding bouw hoofdkantoor 7.250.000
Sipaliwini, ressort Boven Suriname 750.000
Sipaliwini, ressort Tapanahony 700.000
Sipaliwini, ressort Coeroenie 700.000
Sipaliwini, ressort Paamakka 700.000
Sipaliwini, ressort Matawai 700.000
Sipaliwini, ressort Kabalebo 600.000
Paramaribo 700.000
Brokopondo 700.000
Saramacca 600.000
Coronie 600.000
Totaal 14.000.000  
 
Beleidsmaatregel 108 Radio Boskopu 
Radio Boskopu is thans bezig met een transformatieproces. Het beleid is 
gestoeld op het bevorderen van het ontwikkelingsbewustzijn bij de doelgroep 
via radioprogramma’s en muziekboodschappen, kortom het “community radio 
plus principe”. Er zullen in dit kader een nieuw gebouw en een mast worden 
opgezet op het terrein van het commissariaat Sipaliwini.  
De raming van de geplande activiteiten exclusief het nieuw gebouw zijn 
geschat op SRD 700.000,- . 
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Beleidsmaatregel 110 Decentralization and Local Government 
Strenghtening Program 
Volgens de grondwet artikel 166 en de Wet Regionale Organen (WRO)        
S.B 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) worden de 
bestuursdiensten, de districtsraden, ressortraden en districtsbesturen gerekend 
tot het regionaal bestuur. De regering poogt via het decentralisatieproces dit 
bestuur financieel en administratief te onderrichten zodat door middel van 
burgerparticipatie optimaal gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van de 
verschillende districten. De overheid heeft daarbij een ondersteunde en 
toezichthoudende taak. Gelet op de expiratie van het DLGP- II, waarbij het 
Onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie het decentralisatie 
programma in haar portefeuille krijgt, zal het regionaal bestuur institutioneel 
versterkt worden totdat zij zelfstandig kunnen opereren. De evaluatie van het 
DLGP I en II, de implementatie van de daaruit voortvloeiende aanbevelingen 
en de goedkeuring van de conceptwetgeving zullen eveneens aangepakt 
worden. De kosten voor de activiteiten ressorterende onder deze 
beleidsmaatregel zijn voor 2014 geschat op SRD 13.653.000,- .Dit bedrag 
bestaat uit een overheidsbijdrage van SRD 253.000,- en een IDB-lening van 
13.400.000,- ( US $ 4.000.000,-).  
 
Beleidsmaatregel 114 tot en met 120, 126, 129 tot en met 131 
Het DLGP heeft een bijzonder mijlpaal bereikt namelijk de certificering van 
alle 10 (tien) districten. Hierdoor zijn de districten in staat zelfstandig een 
begroting op te stellen en het voeren van financieel beheer. Door een 
proefpoject zelfstandig voor te bereiden, bestek-klaar te maken en succesvol uit 
te voeren komen de districten in aanmerking voor de level 2 voorzieningen. 
 
De districtsbegrotingen dienen ingevolge de Wet Regionale Organen en de 
Interimwet Financiële Decentralisatie door tussenkomst van de Minister van 
Regionale Ontwikkeling ingediend worden bij de Minister van Financiën. Op 
deze begrotingen worden de onder andere de autonome taken opgebracht welke 
door middel van de artikel 4 middelen (door de districten gegenereerde 
inkomsten) gefinancierd worden. Eventuele tekorten worden door het 
ministerie gefinancierd. Het is goed te vermelden dat de districtsbegrotingen 
voor 2014 reeds ter goedkeuring liggen bij de Minister van Financiën. 
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De overheidsbijdrage aan de districtbegrotingen bedraagt  SRD 20.000,- en is 
als volgt gespecificeerd: 

Maatregel  District Raming x 1000 SRD 
114 Wanica 1.500 
115 Para 1.500 
116 Commewijne 1.500 
117 Marowijne 1.500 
118 Nickerie 1.500 
119 Paramaribo N-O 3.000 
120 Paramaribo Z-W 1.500 
126 Sipaliwini                    5.000 
129 Coronie                    1.000 
130 Saramacca 1.000 
131 Brokopondo 1.000 
 Totaal                   20.000 

 
Beleidsmaatregel 114 Districtsbestuur Wanica  
“Districtsbestuur Wanica” heeft een uitgave van SRD 2.496.000,- 
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 996.000,-  
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1.500.000,-
  
Beleidsmaatregel 115 Districtsbestuur Para 
“Districtsbestuur Para” heeft een uitgave van SRD 2.606.000,- 
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 1.106.000,- 
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1.500.000,- 
 
Beleidsmaatregel 116 Districtsbestuur Commewijne 
“Districtsbestuur Commewijne” heeft een uitgave van SRD 1.696.000,- 
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 196.000,-  
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1.500.000,- 
 
Beleidsmaatregel 117 Districtsbestuur Marowijne 
“Districtsbestuur Marowijne” heeft een uitgave van SRD 1.540.000,- 
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 40.000,- 
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1.500.000,- 
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Beleidsmaatregel 118 Districtsbestuur Nickerie 
“Districtsbestuur Nickerie” heeft een uitgave van SRD 1.844.000,- 
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 344.000,-  
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1.500.000,- 
 
Beleidsmaatregel 119 Districtsbestuur Paramaribo N-O 
Het district Paramaribo, bestuursressort Noord-Oost heeft een uitgave van  
SRD 5.272.000,-.  
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 2.272.000,-   
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 3.000.000,- 
 
Beleidsmaatregel 120 Districtsbestuur Paramaribo Z-W  
Het district Paramaribo, bestuursressort Zuid-West heeft een uitgave van     
SRD 3.772.000,-.  
De inkomsten uit artikel 4 (lid 1) zijn geraamd op SRD 2.272.000,-. 
Het financieringstekort bedraagt (inkomsten –uitgave): SRD 1.500.000,- 
 
Beleidsmaatregel 121 Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland 
De exploitatiekosten zoals salarissen, transport- en kantoorkosten zijn voor de 
stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland voor dienstjaar 2014 geraamd op 
SRD 3.210.000,- 
Omschrijving Bedrag
Personeelskosten 732,000
Bestuursvergoeding 120,000
Kantoorkosten 114,000
Huurkosten 271,000
Transportkosten 96,000
Kosten voor Technische Assistentie 122,500
Turbine Granholo sula 657,000
Introduction of Sustainable Bus. Model 75,000
Accountantscontrole 22,500
Gemeenschapsprojecten (drinkwater en 
sanitatie projecten, nazorg rehabilitatie 
waterprojecten en upgraden 
gemeenschapshuizen) ,-. 1,000,000
Totaal 3,210,000
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Voor 2014 zullen voorbereidingswerkzaamheden worden verricht om de 
transmissielijn vanuit de Granholosula naar geïdentificeerde dorpen op te 
zetten. Er is inmiddels een overeenkomst getekend met IDB voor het opzetten 
van businessmodellen voor schone energie in het binnenland. In 2014 zullen 
verschillende activiteiten ter ondersteuning van deze projecten worden 
geïnitieerd en uitgevoerd. Er zullen door SFOB diverse 
gemeenschapsprojecten die te maken hebben met  drinkwatervoorziening, 
sanitatie en de nazorg van de rehabilitatie waterprojecten worden 
uitgevoerd in verschillende dorpen te weten Pikin Pada, Langa Uku, 
Bendekwai, Redi doti, Duwatra en Tabiki”. Voorts zal SFOB 
gemeenschapshuizen in verschillende dorpen upgraden met presentatie 
equipement. 
 
Beleidsmaatregel 122 Dorpsontwikkeling  
De ontwikkeling van de dorpen is een belangrijke taak van het ministerie. Door 
kleinschalige projecten te financieren die tot doel hebben de ontwikkeling van 
achtergestelde gebieden in districten en binnenland te bevorderen, tracht het 
ministerie invulling aan voornoemde taak te geven. De belangrijke voorwaarde 
is dat bedoelde projecten in samenspraak met de gemeenschappen worden 
opgesteld en uitgevoerd, mede ter stimulering van de zelfwerkzaamheid en 
verzelfstandiging. 
  
Voor het dienstjaar 2014 zullen in het kader van gemeenschapsontwikkeling 
het ontheemden project strekkende over de ressorten Koewarasan en 
Saramaccapolder, in samenwerking met het Ministerie van Ruimtelijke 
Ordening, Grond- en Bosbeheer verder aangepakt worden.  
  
Thans worden door het ministerie het naamborden en communicatiepaden 
project uitgevoerd. Het naamborden project moet de potentie van de 
verschillende dorpen ( ongeveer 250 dorpen) bekendheid geven terwijl middels 
het creëren van communicatiepaden gewerkt wordt aan de ontsluiting van de 
verschillende dorpen. In 2014 zullen beide projecten gecontinueerd worden. 
  
Het ministerie blijft zich inzetten om micro ondernemers effectief te 
ondersteunen, stimuleren en te begeleiden teneinde hun productiepotentie ten 
volle te benutten. Voorts zullen ook milieu-projecten uitgevoerd worden ten 
aanzien van milieubescherming en hygiëne. De kosten voor deze 
beleidsmaatregel zijn geraamd op SRD 2.000.000,-. 
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Beleidsmaatregel 123 Grondenrechten en Traditioneel Gezag 
Er is een bureau grondenrechten ingesteld met als taak het 
grondrechtenvraagstuk in goede banen te leiden. Het ministerie zal tezamen 
met voormeld bureau de goedkeuring en ondertekening van de reeds 
voorbereide gezamenlijke verklaring tussen de overheid en het traditioneel 
gezag  en implementatie van het stappenplan bewerkstelligen.  
  
Inzake het Samaaka vonnis heeft het Inter-Amerikaans Hof te Costa Rica 
ingestemd met het door Suriname gedane voorstel om een gezamenlijke 
commissie in te stellen. Betreffende commissie zal moeten bestaan uit 
vertegenwoordigers van de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers 
(VSG) en het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. In 2014 zal 
deze commissie het verder traject vaststellen ter uitvoering van het vonnis.  
  
Het ministerie pleit voor representatieve Traditionele gezagdragers. Het 
uniform project, waarbij het Traditioneel gezag voorzien zal worden van een 
andere uniform inclusief epauletten,  en een trainingsprogramma passen binnen 
dit streven van het ministerie. Verder zullen vergader- en werkruimtes voor het 
traditioneel gezag worden opgezet. Voorts zal er een consultant worden 
aangetrokken die voorbereidende werkzaamheden zal verrichten om de 
conceptwet op het Traditioneel gezag te concipiëren. In bedoelde wet zullen 
richtlijnen en regelgeving inzake de functie en opvolging worden opgenomen. 
In het dienstjaar 2014 zullen voor bovenvermelde activiteiten een bijdrage van 
SRD 3.000.000,- worden opgebracht. 
 
Beleidsmaatregel 126 Districtsbestuur Sipaliwini 
Het district Sipaliwini is opgedeeld in 7 (zeven) bestuurressorten te weten 
Tapanahony, Paramacca, Boven-Suriname, Boven-Coppename, Boven-
Saramacca, Kabalebo en Coeroeni en heeft de level 1 certificering voltooid. 
Het ligt in de verwachting om voor al deze bestuursressorten in het komend 
dienstjaar een districtsadministrateur (DA) aan te stellen. In het komend 
dienstjaar zal de ontwikkeling van de bestuurressorten integraal aangepakt 
worden. Ontwikkelingsconcepten voor de bestuurressorten Boven-Coppename 
en Coeroenie zijn in studie. De raming van bovengenoemde activiteiten is  
SRD 5.000.000,-. 
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Beleidsmaatregel 127 Waterschappen 
Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk 
verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. Het beleid is erop 
gericht om voor elk district een  commissie in stellen die de staat en noodzaak 
van kunstwerken zal identificeren en daarnaast ook werkbare voorstellen zal 
aandragen. In het komend begrotingsjaar zal de samenwerking met relevante 
actoren waaronder het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij en het 
ministerie van Openbare Werken gecontinueerd worden. Heractivering van 
inactieve waterschappen, evalueren van de waterschapswet en finalisering van 
het handboek voor waterschappen behoren eveneens tot de activiteiten van de 
afdeling Waterschappen voor 2014. De liquiditeitsbehoefte bedraagt           
SRD 17.500.000,-. 
 
Beleidsmaatregel 128 Instituut Bestuursambtenaren Suriname 
Dit instituut zal verder gaan met het verzorgen van opleidingen, cursussen en 
trainingen voor de bestuursdienst van de districten. De mogelijkheden voor 
uitbreiding van de dienstverlening naar Sipaliwini behoort tot de activiteiten 
van IBAS. Dit instituut is tevens belast met het opzetten, uitvoeren en 
monitoren van onderzoeksactiviteiten, gericht op verdere professionalisering 
van de bestuursdienst. Mede gelet hierop zal het curriculum van de 
verschillende opleidingen geëvalueerd worden ten einde de cursisten handvaten 
te bieden die toepasbaar zijn in hun eigen werkomgeving. De 
liquiditeitsbehoefte voor voormelde activiteiten inclusief administratieve 
kosten, huur van gebouwen, bijkomende vaste lasten bedraagt SRD 1.400.000, 
  
Beleidsmaatregel 129 Districtsbestuur Coronie 
District Coronie is reeds Level 1 gecertificeerd en de verwachting is dat de 
level 2 certificatie in 2014 voltooid zal worden. De uitgavenbegroting is      
SRD 1.000.000,-. 
  
Beleidsmaatregel 130  Districtsbestuur Saramacca 
District Saramacca is reeds Level 1 gecertificeerd en de verwachting is dat de 
level 2 certificatie in 2014 voltooid zal worden. De uitgavenbegroting is      
SRD 1.000.000,-. 
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Beleidsmaatregel 131 Districtsbestuur Brokopondo 
District Brokopondo is reeds Level 1 gecertificeerd en de verwachting is dat de 
level 2 certificatie in 2014 voltooid zal worden. De uitgavenbegroting is     
SRD 1.000.000,-. 
 
Tabel 2   
Code OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu:  
  Verwachte 

beleidsresultaten 
per eind 2013 

Verwachte 
beleidsresultaten 
per eind 2014 

100 Onderhoud gebouwen en 
terreinen 

Verwachte 
realisatie        
SRD  1.000.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 1.050.000,- 

101 Onderhoud wegen, irr. en 
kunstwerken 

Verwachte 
realisatie  
SRD 5.000.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 8.600.000,- 

105 Bouwkundige werken/acc. 
Voorz. 

Verwachte 
realisatie  
SRD 5.000.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat  

SRD 14.000.000,- 
121 SFOB Verwachte 

realisatie  
SRD 2.200.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 3.210.000,- 

 
 OP-Beleidsgebied: Bestuur en Justitie 
  Verwachte 

beleidsresultaten per 
eind 2013 

Verwachte 
beleidsresultaten per 
eind 2014 

 Beleidsprogramma: Decentralisatie van 
Regeling en Bestuur 

  

108 Radio Boskopu Verwachte realisatie  
SRD 500.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat   
SRD 700.000,- 

110 Decen. And Local Govern. Strenght. 
Program 

Verwachte realisatie  
SRD 950.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat   
SRD 13.653.000,- 

 
114 

 
Districtsbestuur Wanica 

 
Verwachte realisatie  
SRD 1.500.000,- 

 
Verwachte 
beleidsresultaat   
SRD 1.500.000,- 

115 Districtsbestuur Para Verwachte realisatie  
SRD 1.500.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat   
SRD 1.500.000,- 
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116 Districtsbestuur Commewijne Verwachte realisatie  
SRD 1.250.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat   
SRD 1.500.000,- 

117 Districtsbestuur Marowijne Verwachte realisatie  
SRD 1.500.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 1.500.000,- 

118 Districtsbestuur Nickerie Verwachte realisatie  
SRD 1.500.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat   
SRD 1.500.000,- 

119 Districtsbestuur Paramaribo  
N-O 

Verwachte realisatie  
SRD 3.000.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat   
SRD 3.000.000,- 

120 Districtsbestuur Paramaribo  
Z-W 

Verwachte realisatie  
SRD 1.500.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 1.500.000,- 

126 Districtsbestuur Sipaliwini Verwachte realisatie  
SRD 5.000.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat   
SRD 5.000.000,- 

128 IBAS Verwachte realisatie 
SRD 1.250.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat 
SRD 1.400.000,- 

129 Districtsbestuur Coronie Verwachte realisatie  
SRD 1.000.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 1.000.000,- 

130 Districtsbestuur Saramacca Verwachte realisatie  
SRD 1.000.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 1.000.000,- 

131 Districtsbestuur Brokopondo Verwachte realisatie  
SRD 1.000.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 1.000.000,- 

 Kernthema: Grondenrechtenvraagstuk 
  Verwachte 

beleidsresultaten per 
eind 2013 

Verwachte 
beleidsresultaten per 
eind 2014 

    
123 Grondenrechten en Traditioneel Gezag Verwachte realisatie  

SRD 2.000.000,- 
Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 3.000.000,- 

OP-Beleidsgebied: Welzijn 
  Verwachte 

beleidsresultaten per 
eind 2013 

Verwachte 
beleidsresultaten per 
eind 2014 

    
122 Dorpsontwikkeling  Verwachte realisatie  

SRD 1.500.000,- 
Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 2.000.000,- 

127 Waterschappen Verwachte realisatie  
SRD 17.500.000,- 

Verwachte 
beleidsresultaat  
SRD 17.500.000,- 
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TITEL III MIDDELENBEGROTING 
Bedragen x SRD 1.000 

80.40.04 

Opbrengst van 
marktvergunningen en 
koelcellen (marktgelden) 197 250 500 250 250 250 

80.50.10 
Opbrengst verkoop roerende 
overheidsgoederen en materiaal 0 10 10       

80.50.99 
Diverse niet belasting 
ontvangsten 305 700 700 700 700 700 

80.60.03 

Opbrengst van recreatieoorden, 
sportaccomodatie, 
logeergebouwen en musea 57 100 100 100 100 100 

80.60.06 Bestekkosten 31 50 100 50 50 50 

  Totaal Niet belasting middelen 590 3,596 1,410 1,100 1,100 1,100 

  Donormiddelen             

90.00.08 Nederland, donatie 777 0 0       

90.00.05 IDB, donatie     1,000 1,000 1,000 1,000 

  Totaal donormiddelen 777 0 1,000       

  Leningen             

90.10.05 IDB, ontvangen leningen 2,820 13,813 13400       

  Totaal Leningen 2,820 13,813 13400       

  Totaal Middelenbegroting   4,187 17,409 15,810 2,100 2,100 2,100 
 
Toelichting 
 
80.40.04 Opbrengst van marktvergunningen en koelcellen (Marktgelden) 
Het ministerie heeft een herstructeringsplan inzake de markten waarin is 
opgenomen de aanpassing van de huurtarieven en het klantvriendelijk maken 
van de markten.  
De opbrengsten voor het dienstjaar 2014 zijn daardoor geraamd op               
SRD 500.000,- voor de Centrale Markt Paramaribo, Markt Zuid en de markten 
van de districten Wanica, Marowijne, Saramacca, Coronie en Nickerie. 
Aanpassing van de marktgelden is noodzakelijk gezien de stijgende 
exploitatiekosten.  
 
80.50.10 Opbrengst verkoop roerende overheidsgoederen en materiaal 
Deze middelen behelzen de opbrengsten van afgeschreven goederen waaronder 
computers en voertuigen. De raming is gesteld op SRD 10.000,- 
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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. Tevens worden er via de 
subbetaalmeesters in de districten diverse middelen geïnd voor het ministerie. 
De opbrengsten hiervan zijn geraamd op SRD 700.000,-. 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 2014 zijn 
SRD 100.000,-. 
 
Het DLGP-II is in maart 2014 geëindigd. Deze overeenkomst met de Inter 
Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) is verlengd tot en met september 2014. 
Hierdoor kunnen voor een  totaal bedrag van US$ 4 miljoen de lopende 
gemeenschapsprojecten, geselecteerd door de ressort- en districtsraadsleden 
van de diverse districten, afgerond worden. 

 
Districtsontvangsten  
Inmiddels zijn alle districten level 1 gecertificeerd waardoor deze districten 
zelfstandig begrotings- en financieel beheer kunnen voeren. Conform artikel 4 
van de Interimwet Financiële Decentralisatie dienen de districten 
inkomstengenererende activiteiten te initieren. Deze wet bepaalt dat de daarin 
limitatief opgesomde belasting- en niet-belasting middelen, alsook de 
begrotingsmiddelen, die voor die districten zijn bestemt, gestort worden in de 
respectievelijke districtsfondsen. 
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Het proces voor de storting van de begrotingsmiddelen van de in 2013 
gecertificeerde districten in hun districtsfondsen is reeds ingezet. Voor de 
financiering van de districtsbegroting dient het district kwartaalsgewijst een 
bestedingsplan en een verantwoording van het voorgaand kwartaal. 
  
De belasting en niet belastingmiddelen worden conform 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 het districtsfonds 
van de verschillende districten. 
  
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 120, 126 en 129 
t/m131). Het verschil tussen districtsinkomsten en uitgaven, d.w.z. het 
financieringstekort, wordt per district opgebracht als beleidsmaatregel 114 t/m 
120, 126 en 129 t/m 131(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, dat 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. 
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Bedragen x SRD 1.000 
Artikel 4 Middelenstaat gecertificeerde districten:
Districtsontvangsten dienstjaar 2014

114 115 116 117 118 119 120

Wanica Para Commewijne Marowijne Nickerie
Paramaribo 
N-O

Paramaribo 
Z-W

SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD
Huurwaarde belastingen 500                20                  47                  3                    216                850                850                
Vermakelijkheidsbelastinge
n 350                                300 73                  6                    15                  1.300             1.300             
Wet op drankhuizen en 
huizen van openbare 
vermakelijkheden -                                    -   0                    0                    -                 -                 -                 
Marktgelden 14                                     -   -                 28                  10                  12                  12                  
Begrafenisgelden 1                                        3 0                    0                    1                    5                    5                    
Zondagsrust boete -                                   36 -                 -                 -                 1                    1                    
Bedrijfsvergunningen 120                                   -   75                  3                    98                  80                  80                  
Recognitie gebruik 
openbare wegen 8                                    650 0                    0                    -                 8                    8                    
Recognitie vergunningen 
gebruik openbare wegen -                                    -   0                    0                    -                 1                    1                    
Gedestilleerdrecht 3                                        1 0                    0                    1                    2                    2                    
Overige inkomsten -                                   96 -                 -                 3                    14                  14                  
Totaal eigen middelen 996                1.106             196                40                  344                2.272             2.272              

  
 

Paramaribo, 27 september 2013, 
             

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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