
2015                                                            1                                               No. 128   

 

   

 
2015                                                STAATSBLAD                                         No. 128 

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING 
VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR 
HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 
RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER. 
 

 

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, 

bekrachtigt de onderstaande wet. 

 

Artikel 1 

 

De 17-DE  Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het 

dienstjaar 2015 betreffende het MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, 

GROND- EN BOSBEHEER wordt vastgesteld alsvolgt: 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

     bedragen x SRD.1.000 

Code Kostensoort Bedrag 

      

10 Personeelskosten 19.645 

20 Materiële kosten 5.000 

40 Aanschaffingen 1.405 

  Totaal Apparaatskosten 26.050 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 

     bedragen x SRD.1.000  

      

TITEL III: Middelenbegroting  

bedragen x SRD.1.000 

Code Ontvangsten Bedrag 

   

80.30.01 Landtaxen, akkergelden, huur, erfrechten, recognitie en 

grondhuur 
1.200 

80.30.05 Retributies op hout  44.748 

80.30.08 Opbrengst verkoop onroerende goederen  297.000 

80.50.99 Diverse Niet belasting ontvangsten  38 

   

 Totaal Niet belasting middelen 342.986 

   

 Totaal Middelen 342.986 

 

  

TITEL IV:  Parastatalen 

  

Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht ( S.B.B ) 

Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum ( J.S.O.O.C ) 

Stichting Natuurbehoud Suriname ( STINASU ) 

 

Code Beleidsmaatregel Bedrag 

100 Grondaankoop 12.000 

101 Verkaveling   8.000 

102 Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (S.B.B.) 16.000 

106 

Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum 

(JSOOC) 1.000 

107 Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) 750 

109 Institutionele versterking Ruimtelijke Ordening 1.000 

110 Institutionele versterking Natuurbeheer 750 

  Totaal Beleidsprogramma’s 39.500 
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Artikel 2 

OVERGANGSMAATREGELINGEN 

 

1. In afwijking van de comptabiliteitswet (G.B. 1962, no.111, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2003, no.76) wordt de begroting opgesplitst:  

Voor de uitgaven: in ministeries en in kostencategorieën;een 

kostencategorie bestaat uit operationele uitgaven en programma’s per 

directoraat en is onderverdeeld in artikelen.  

Voor de ontvangsten: in afdelingen en naar aard uitgesplitste 

ontvangstramingen per directoraat.  

 

2. Bij staatsbesluit wordt een werkdocument gepubliceerd conform de 

instructies genoemd in lid 1. De totale bedragen van de begrotingen zullen 

niet veranderen.  

Artikel 3 

 

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

2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 

3. De Minister van Financiën en van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer 

zijn belast met de uitvoering van deze wet.   

 

Gegeven te Paramaribo, de 8 
ste

 juli 2015 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 4
e
 september 2015 

de Minister van Binnenlandse Zaken 

 

M.F. NOERSALIM 
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WET VAN  8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-D E AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 

RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER. 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen 
 

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is bij SB van            

6 september 2005 nr. 94, houdende nadere wijziging van het “besluit 

taakomschrijving departementen 1991 (SB 1991 nr 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij 

SB 2002 nr. 16)” en is belast met de volgende taken: 

 

1. De zorg voor: 

a. een deugdelijke ruimtelijke ordening, het een en ander in samenspraak met 

o.a. het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van 

Openbare Werken, en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen; 

b. de topografie, de cartografie, het bodemonderzoek en de bodemkartering; 

c. de bodembestemming, waar nodig in interdepartementaal verband; 

d. een richtige gronduitgifte, het een en ander in samenwerking met de 

daarvoor in aanmerking komende Ministeries, waar nodig in 

interdepartementaal verband;  

e. het kadaster en de openbare registers ten Glis kantore;  

f. de scholing en bijscholing van de grondinspecteurs van de afdeling 

Grondinspectie m.b.t. de objectiviteit in het uitbrengen van de nodige 

adviezen na een gedegen veldonderzoek; 

g. de controle op het rechtmatige en doelmatige gebruik van toegewezen 

gronden, waar nodig in interdepartementaal verband;  

h. de controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de 

geodesie;  

i. de inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van de 

hulpbron bos, de flora en fauna; 

j. een verantwoord natuurbeheer en natuurbescherming; 

k. controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de 

productie van hout en houtproducten, de flora en fauna; 

 

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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Gezien het pad van versnelde ontwikkeling dat deze regering is ingeslagen om 

Suriname te transformeren, is het beleid van het ministerie dan ook daarop 

afgestemd. Het streven in dit kader is om met de verdere ontwikkeling van de 

hulpbronnen grond en bos, in ruime mate bij te dragen aan de sociaaleconomische 

ontwikkeling van het land. Onlosmakelijk verbonden aan dit beleid is een goede 

ruimtelijke inrichting. Deze draagt bij tot het verhogen van de competitiviteit van de 

economie, alsook tot een efficiëntere en effectievere benutting van de grond en de 

ruimte, waardoor ook de kwaliteit van het leven van de samenleving wordt 

verhoogd.  

 

De opstelling van de begroting voor het dienstjaar 2015 heeft tegen deze achtergrond 

plaatsgehad. 

 

Ruimtelijke Ordening 
 

De institutionalisering van het Onderdirectoraat Ruimtelijke Ordening is in 

afrondende fase. In concept zijn gereed functionele context, doel- en taalstellingen en 

de organisatiestructuur van het onderdirectoraat en van de ondersteunende diensten 

en units alsmede hun doel- en taakstellingen. Thans wordt de laatste hand gelegd op 

het vaststellen van het benodigd kader, functiebeschrijvingen(van kernfuncties) en de 

daarbij vereiste profielen. Op basis hiervan kan aanwerven van kader gericht 

geschieden. Getracht wordt om de producten in concept nog in 2015 voor definitief 

te krijgen. 

 

Voor optimale operationalisering van het onderdirectoraat is huisvesting de basis. 

Deze zal zowel personeel als apparatuur accommoderen. Getracht wordt om nog in 

2014 te kunnen voorzien in de huisvesting waarna in 2015 personeel kan worden 

aangetrokken. Met het weinige kader ondersteunt het Onderdirectoraat Ruimtelijke 

Ordening het Onderdirectoraat Grondbeheer en wel bij het nemen van besluiten over 

de juiste bestemming van de grond voornamelijk in gevallen van 

bestemmingswijziging naar bebouwing en bewoning en bij grondaanvragen voor 

woningbouwprojecten. Alhoewel er nog geen bestemmingsplannen zijn om de 

allocatie van gronden te kunnen toetsen geschiedt de beoordeling over de 

ruimtegebruikfunctie(s) op basis van ruimtelijke ordeningsfactoren. 

 

In 2015 zullen de volgende activiteiten uitgevoerd worden: 

 Het aantrekken van benodigd kader w.o. 2 administratieve krachten, 1 chauffeur, 

2 universitair afgestudeerde en 1 ICT deskundige;  

 Het formuleren van een Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hiermee zal een 

aanvang worden gemaakt in 2014; 

  Het samenstellen van structuur- en bestemmingsplannen op regionaal niveau. 

Voor deze 2 producten is in de begroting van 2015 de beleidsmaatregel 

opgenomen code 109 institutionele versterking ruimtelijke ordening voor het 
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totstandbrengen van de wet voor de ruimtelijke ordening en het formuleren van 

structuur en bestemmingsplannen voor bepaalde regio`s voor een  

bedrag begroot SRD 1.000.000. 

 Traning in ArcGis en Remote Sensing  

 

Grondbeheer  

 

Grond is een belangrijke natuurlijke hulpbron die, indien efficiënt en effectief wordt  

aangewend een belangrijke bijdrage voor de sociaal-economische ontwikkeling van 

de huidige en toekomstige generaties garandeert. Een goede ruimtelijke planning van 

het land is gewenst om optimaal economisch profijt te kunnen halen uit de potenties 

van grondgebruiksmogelijkheden vandaar dat grondbeleid inmiddels is afgestemd op 

de uitvoering van ruimtelijke maatregelen. Het algemeen uitgangspunt van het beleid 

is dan ook ter realisering hiervan, waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan de 

vergroting van het nationaal inkomen.  

 

Teneinde het tekort aan bouwrijpe gronden ten behoeve van de woningbouw op te 

heffen is het ministerie reeds met haar Onderdirectoraten Grondbeheer en 

Ruimtelijke ordening in samenspraak met de Commissie Herstructurering 

Huisvesting bezig, landelijk gronden geïdentificeerd en ter beschikking te stellen en 

deze te bestemmen voor de woningbouw. Hiermee is en wordt met gezamenlijke 

inspanning gewerkt aan het realiseren van het beleidsdoel van de regering, namelijk 

het terugdringen van de woningnood. De gezamenlijke inspanning tezamen met de 

Commissie Herstructurering Huisvesting zal in het beleidsjaar 2015 voortgezet 

worden, om de woningnood te kunnen terugdringen.  

 

Ten aanzien van het transparante gronduitgiftebeleid zijn de volgende maatregelen 

reeds getroffen c.q. verder ontwikkeld:  

 

 Met de automatisering van de diensten Domeinkantoor, Grondinspectie en 

Taxatie-instituut in het jaar 2012 wordt er nu verder gewerkt aan het 

optimaliseren van de dienstverlening en de data verwerking. De afhandeling 

van de achterstanden zal hierdoor efficiënt, effectief en transparant 

geschieden. Simultaan hieraan wordt conform de verplichting van de 

Landhervormingwetgeving reeds gevolg gegeven aan het publiceren van 

grondaanvragen. Deze publicatie kan gelezen worden op de website 

www.rgb.gov.sr. Deze website is reeds enige tijd operationeel.  

 

 Voor het digitaliseren en centraliseren van alle informatie van het Ministerie 

van RGB is het van cruciaal belang te beschikken over een 

Domeinomgeving. Domeinomgevingen worden centraal beheerd met 

behulp van “servers”, switches en ander randapparatuur en zorgen voor een 

hoog niveau van veiligheid en controle over de gebruikers, computers en de 
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informatie. Ongeautoriseerde toegang tot systemen (o.a. document 

management systeem, enz.) is door de server verboden. De server, op de 

juiste manier geconfigureerd, biedt maximale veiligheid voor gebruikers of 

bestanden (informatie), zonder de juiste authenticiteit, kan niemand toegang 

tot de gegevens krijgen.  

 

Deze automatisering moet resulteren in:  

 Een goed overzicht van de grondaanvragen;  

 Monitoring en controle van het proces van het verloop van grondaanvragen;  

 Goede inventarisatie van grondaanvragen en wel naar bestemming.  

 

 Het ministerie zal intensief en structureel controle blijven uitoefenen op de 

naleving van de cultuurplicht c.q. bouwplicht, althans de voorwaarden 

opgenomen in de beschikking. De ratio hierachter is, dat de uitgegeven 

gronden volledig in cultuur c.q. in productie worden gebracht. Hiermee zal 

ook mogelijke speculatie worden tegengegaan. In het jaar 2012, 2013 en 

2014 is er reeds werking van gemaakt, om perceeleigenaren die hun 

toegewezen percelen niet in cultuur hebben gebracht in gebreke te stellen. 

Hierdoor zijn er reeds een aantal percelen wederom teruggebracht in de 

boezem van de staat. Dit beleid zal in 2015 gecontinueerd worden. 

 

 Indien er geen geschikte bouwgronden worden geïdentificeerd, zal het 

ministerie overgaan tot het opkopen van eigendomsterreinen, t.b.v. de 

verkavelingsprojecten voor de woningbouw. De begroting is vanwege 

voornoemde planning hierop afgestemd. 

 

Bosbeheer 

 

Wereldwijd krijgen de bossen steeds meer aandacht voor de grote waarde die ze 

hebben voor de mensheid. Bossen zijn heel belangrijk, maar tegelijkertijd ook 

kwetsbaar. Een duurzaam Bos- en Natuurbeheer is van eminent belang voor de 

gezondheid niet alleen van de mensen, maar ook de dieren die erin wonen. 

 

De institutionele versterking van Natuurbeheer, een onderdeel van LBB, is 

noodzakelijk. Hierdoor zal de controle en toezicht op de naleving van de 

natuurbeschermingswetten, dat minimaal plaatsvind vanwege het gebrek aan 

middelen en kader, geoptimaliseerd worden. De fysieke bezetting van controleposten 

is daarbij ook een belangrijk onderdeel.  

 

De voorlichting en educatie om preventief te werken zullen als gevolg van de 

institutionele versterking dan ook optimaal zijn teneinde de bevolking beter bewust 

te maken van het belang van de bossen en de biodiversiteit. 
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Onderzoeksdata is van belang om na te gaan wat de status is van het bos en natuur. 

Onderzoeksactiviteiten zullen dan ook prioriteit zijn in 2015, waarbij het beheer van 

de resultaten gemoderniseerd zal worden.  

 

Belangrijke onderdelen van de institutionele versterking is het aantrekken van 

deskundig kader met de beschikking van de gewenste technologie. Daarnaast speelt 

capaciteitsversterking van het personeel een heel belangrijke rol. 

 

Voorts is het Ministerie bezig om op nationaal nivo het bos te inventariseren, waarbij 

o.a. de verschillende bostypes in kaart zal worden gebracht. De laatste grote 

inventarisatie stamt uit de jaren zeventig. 

Ook de verbetering van de toerisme- en recreatieactiviteiten is voor het Ministerie 

een prioriteit in 2015 teneinde de schoonheid van de natuur aan de gemeenschap ten 

toon te stellen als het faciliteren van het doen van wetenschappelijk onderzoek.  

 

TITEL I: Apparaatskosten  

Bedragen x SRD.1.000 
Code Kostensoort Realisatie 

2013 

Vermoedelijk 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

10 Personeelskosten 21.041 23.250 19.645 19.645 19.645 19.645 19.645 

20 Materiële kosten 
5.330 5.050 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

40 Aanschaffingen 1.363 1.500 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 

         

 Totaal 

Apparaatskosten 

27.734 29.500 26.050 26.050 26.050 26.050 26.050 

 

Hieronder volgt een overzicht van de specificering van de personeelskosten. 

 

Overzicht besteding kostensoort 10 – Personeelskosten Bedragen x SRD 1.000 

Omschrijving  Raming 

Salaris  

Ambtelijk salaris 15.177 

Vakantietoeslag 1.357 

Overwerk 249 

Werkgeverslasten Pensioenfonds 955 

Werkgeverslasten Ziekenfonds 862 

Bonussen en Gratificaties 198 

Heffingskorting Loonbelasting 405 

Vacatie en onderstanden  

Vacatiegelden 52 

Toelagen  

Functionele toelage  

Detacheringstoelage  
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Persoonlijke toelage 66 

Gezinstoelage en kinderbijslag 160 

Waarnemingstoelage 34 

Vergoedingen  

Telefoonvergoeding  7 

Huishuurvergoeding   

Representatievergoeding  97 

Vervoersvergoedingen  26 

Opleidingen   

Kosten van opleidingen binnenland excl. R&V  

Deskundigen binnenland  

Deskundigen buitenland  

Totaal kostensoort 10 19.645 

 

Toelichting  
 

Personeelskosten (10)   

 

Het personeelsbestand van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en 

Bosbeheer is per ultimo juni 2014, 573. Verwachtbaar is dat vanwege de natuurlijke 

afvloeiing van ambtenaren die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, in dit 

jaar nog 25 personen de overheidsdienst zullen verlaten en in 2015, 16. 

De instroom voor 2014 wordt geschat op ongeveer 60 personen, waaronder 

aantrekking van kader als institutionele versterking van verschillende afdelingen. 

Verder moet gezorgd worden voor de bemensing van de afdeling Algemene- en 

Huishoudelijke Dienst, en de nog niet operationele afdelingen te weten de afdeling 

Documentaire Informatie Voorziening, de Afdeling Planning, Onderzoek en 

Monitoring en  het Onderdirectoraat Ruimtelijke Ordening.  

Personeelsversterking is noodzakelijk voor de adequate uitvoering van taken welke 

zijn toebedeeld aan dit ministerie. 

De gemiddelde leeftijd van het personeel is 44 jaar terwijl het 

ziekteverzuimpercentage 6% is. 

De personeelsformatie per ultimo juni 2014 ziet er als volgt uit: 

- Lager kader schaal 1 t/m 6  368 

- Midden kader schaal 7 en 8  143 

- Hoger kader schaal 9 en hoger    62 

In 2015 zal aandacht worden besteed aan het trainen van personeel binnen hun eigen 

vakgebied, met name bij de Dienst Grondinspectie en de Dienst der Domeinen. 

Verder het her-/bijscholen van ambtenaren zodat ze beter kunnen functioneren 

binnen hun afdeling. 
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Materiële kosten (20) 

 

Voor materiële kosten is een bedrag van SRD. 5.000.000, - opgebracht. Gezien de 

hoge brandstofkosten zullen de exploitatie kosten gelijke trend houden net 2014. 

Verder zullen er achterstallige contributies betaald worden aan onder andere de 

ITTO, INBAR, Ramsar en CITES. Ook de toegenomen participatie aan activiteiten 

m.b.t. de actuele wereld vraagstukken z.a. Going Green, Climate Change, REDD 

readiness etc. dragen bij aan een verhoogde frequentie van de reis- en verblijfkosten. 

De controle activiteiten van het onderdirectoraat Grondbeheer in stad, districten en 

het verre binnenland worden verder uitgevoerd.  

 Kantoorkosten   SRD. 1.300.000  

 Gebouwen en energie   SRD. 1.000.000      

 Reis en verblijfkosten   SRD.    500.000  

 Voorlichting    SRD.  200.000  

 Algemeen                        SRD.   1.500.000   

 Automatisering   SRD.  500.000    

 

 Het bedrag voor kantoorkosten is bestemd voor het betalen van de 

telefoonkosten, ADSL aansluitingen, het onderhouden van meubilair en 

inventaris, alsmede voor kantoormiddelen en drukwerkkosten voor de uitvoering 

van de dagelijkse werkzaamheden zowel intern als extern;. 

 Het bedrag dat staat voor gebouwen en energie is bestemd voor de 

nutsvoorzieningen en de huur van gebouwen;  

 De uitgaven voor reis en verblijf zijn voor het grootste deel bestemd voor  

binnenlandse reizen, het huren en onderhouden van dienstvoertuigen. Vooral de 

kosten voor huur van voertuigen voor transport van brandstof en smeermiddelen 

naar het binnenland in verband met veldbezoeken in het kader van natuurbeheer;  

 Onder de algemene kosten vallen onder andere de bewaking-, dienstspecifieke- 

en vracht en portikosten.  

Voor het betalen van de verschillende contributies aan verschillende 

internationale instellingen is een bedrag van SRD 500.000, - opgebracht. 

Het bedrag voor onderhoud van gebouwen en terreinen zal worden aangewend 

voor reparaties aan gebouwen.  

 

Aanschaffingen (40) 

Het totaalbedrag van de kapitaaluitgaven is SRD 1.405.000, =   

Het bedrag van SRD 1.405.000, = bestaat voor het grootste deel uit: 

 Dienstvoertuigen die nog niet zijn aangeschaft in 2014. 

 Airconditioning units 

 Communicatie apparatuur 
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 Computers 

 Netwerken  

 Verdere automatisering Dienst der Domeinen, Grondinspectie, Taxatie-instituut, 

Dienst Bodemkartering. 

  

Het automatiseringsplan voor de Dienst der Domeinen, Grondinspectie, Taxatie-

instituut zal verder gecontinueerd worden. Het wagenpark van het korps 

Jachtopzieners zal gedeeltelijk vervangen worden. Verder zal de koeling van 

verschillende werkplekken ook ter hand worden genomen.  

TITEL II: Beleidsprogramma’s 

 

Tabel 1:  Bedragen x SRD.1.000 

  
 Realisatie 

2013 
Vermoedelijk 
beloop 

 2014 

Raming 

2015 

Raming 
2016 

Raming 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

OP-Beleidsgebied/Ruimtelijke  

       Ordening en milieu 

 

100. Grondaankoop 0 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

101. Verkaveling 0 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

102. Stichting Bosbeheer 

en Bostoezicht (SBB) 
15.000 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

106.Jan Starke 

Opleidings- en 

Ontspanningscentrum 
(JSOOC) 

750 

750 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

107.Stichting 

Natuurbehoud Suriname 
(STINASU) 

750 
750 

 

750 

 
750 

 
750 

 
750 

 
750 

108 Institutionele 

versterking Grondbeheer 
543 

0 
0 0 0 0 0 

109 Institutionele 
versterking Ruimtelijke 

Ordening 

0 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

110 Institutionele 

versterking Natuurbeheer 
0 

750 
750 750 750 750 750 

Totaal 17.043 35.750 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 

  

Tabel 2: 

OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Beleidsprogramma:  

 
Beleidsmatig bereikt tot oktober 2014 Verwachte beleidsresultaten per 

eind 2015 

100. Grondaankoop Percelen zijn aangekocht  Het aankopen van gronden t.b.v. o.a. 

het huisvestingsprogramma en  

infrastructurele werken. Gestreefd 

wordt  met het begroot budget ± 60 

ha aan grond te kopen 
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101. Verkaveling het landelijk uitvoeren van nieuwe 

verkavelingprojecten zijn in 
voorbereidingsfase.  

De oplevering van 20 ha landelijk 

van bouw- en tuinbouwkavels.  

102. Stichting 

Bosbeheer en 

Bostoezicht (SBB) 

Het opleiden van personeel voor het 

verrichten van controle- en 

begeleidingswerkzaamheden en voor de 
inning van retributie gelden. De 

uitbreiding en inrichting van veldposten. 

Verbetering van de efficiëntie op het 

gebied van duurzaam bosbeheer. 

 
 

 

106.Jan Starke 
Opleidings- en 

Ontspanningscentrum 

(JSOOC) 

 

 - Kwalitatief en kwantitatief 

verbeterde recreatie oord 

- Kwalitatief getrainde 

personeel op het gebied van 

bosbouw en milieu 

107.Stichting 
Natuurbehoud 

Suriname (STINASU) 

 

  Verbeterde Gasten- en 
arbeidersverblijf.  

 Heractivering van 
verschillende projecten 

 

109 .Institutionele 
versterking 

Ruimtelijke Ordening 

●   Thans in concept af functionele 
context,   

      doel- en taakstellingen van het  

      Onderdirectoraat Ruimtelijke 
Ordening; 

●    Thans in concept af organogrammen ,  

       doel- en taakstellingen van de 

diensten   

       units 

●    Thans in afrondende fase het 
benodigd  

       kader en de vereiste profielen  

●    Begin aanvang huisvesting 
●    Begin aanvang  formulering 

ruimtelijke  

      ordeningsnota(uit te voeren senario`s) 

 Goedgekeurd; organogram en 
doel – en taakstellingen; 

 Wetgeving in concept 

 Ruimtelijke structuur - en 

bestemmingsplan(nen) 

 Getraind personeel 

110 .Institutionele 
versterking 

Natuurbeheer 

  Wijziging van de 
Natuurbeschermingswet en 

Jachtwet 1954 

 

Toelichting: 

 

100. Grondaankopen 

Doel:  

 Aankoop van particuliere terreinen om te kunnen beschikken over gronden. 

Deze gronden zullen voorzien worden van de minimale infrastructuur in 

samenwerking met daartoe verantwoordelijke ministeries. Hierna kunnen 

deze gronden uitgegeven worden voor verschillende doeleinden. 

De totale kosten die hiermee gepaard gaan bedragen: SRD. 12.000.000,= 
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101. Verkaveling 

Doel: 

 Het bevorderen van een stabiele huisvesting sector 

 Landelijk inventariseren van beschikbare vrije domeingronden  

 Landelijk inventariseren van verkavelingsprojecten die nog niet ontsloten 

zijn. Na inventarisatie zal er dan in samenwerking met het Ministerie van 

Openbare Werken gekeken moeten worden om de ontsluiting als nog ter 

hand te nemen zodoende de percelen toegankelijk te maken. 

De kosten bedragen gemiddeld SRD. 8.000.000, -   

 

102.Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) 

Doel:  

 Het bevorderen van een duurzame, optimale benutting van de bossen van 

Suriname in het algemeen en voor de houtproductie bestemde bossen in het 

bijzonder door toepassing van de in de Wet Bosbeheer 1992 en andere 

relevante wet en regelgeving daarvoor gegeven richtlijnen. 

 

Activiteiten: 

 Toezicht op de naleving van de wet bosbeheer en aanverwante wettelijke 

regelingen met betrekking tot de bosbouw. 

 Het bevorderen van een duurzame, optimale benutting van de bossen in 

Suriname in het algemeen. 

 Het verzamelen, verwerken en ter beschikking stellen van data.(aan 

nationale en internationale organisaties) 

 Het geven van adviezen aan de regering en andere relevante organisaties op 

het gebied van bosbouw. 

 Het stimuleren van onderzoek en training op het gebied van houtindustrie. 

 Faciliteren en begeleiden van de productie sector. 

 

Maatregelen:  

 Aanschaf van middelen, z.a. moderne communicatie middelen, 

transportmiddelen, kantoorfaciliteiten etc. voor een adequate toezicht op de 

naleving van de Wet Bosbeheer. 

 Het assisteren bij de implementatie van het geformuleerde bosbeleid. 

 Training en upgrading van het personeel voor het verhogen van de kwaliteit 

van de uit te voeren werkzaamheden. 

 Enige uitbreiding van het personeel in het algemeen 

 Opzetten van permanente en semi- permanente veldposten in de 

verschillende delen van het land voor een efficiënter controle op de houtkap 

en begeleiding. 
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De operationele kosten van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) die 

voor het dienstjaar 2015 ten laste van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, 

Grond- en Bosbeheer (RGB) worden gebracht, zijn als volgt: 

 

Omschrijving Raming 

Personeelskosten 12.501.400 

Huisvestingskosten 922.500 

Veiligheidskosten 442.800 

Transportkosten 1.386.000 

Algemenekosten 747.300 

Totaal exploitatiekosten 16.000.000 

 

Bijdrage van de overheid: SRD 16.000.000 

 

De voor 2015 verwachte inkomsten bedragen:  

Soort inkomsten Raming 

 Retributie 9.882.500 

 Concessierecht en 

exploratie vergoeding 

34.290.000 

 Keuringsloon 576.000 

Subtotal  
44.748.500 

 

Toelichting: 

 

 De volgende bosbouwheffingen zullen in 2015 gelden: 

 1. Exploratie vergoeding SRD 1,00 /ha/jaar 

 2. Concessierechten: 

Ingaande 28 november is het tarief aangepast van SRd.0,05 naar 

SRD.20,= per ha. Per jaar. 

 3. Keuringslonen SRD 3,00/m
3
 exporthout binnen Paramaribo  

      Keuringslonen SRD 4,50/m
3
 exporthout buiten Paramaribo  

4. Retributie: Klasse A houtsoorten SRD 20,10/m
3
 

                         Klasse B houtsoorten SRD 18,43/m
3
 

 
  De productie van rondhout zal toenemen tot 460.000 m

3
 in 2015 

 

106. Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum ( JSOOC) 

Doel: 

 Het bevorderen van natuurbehoud, milieu bescherming en het duurzaam 

benutten en conserveren van de Surinaamse bossen, enerzijds en anderzijds 

het bieden van faciliteiten tot recreatie. Het beleid van het JSOOC zal er in 
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2015 op gericht zijn het centrum te profileren zowel als een voorbeeld 

opleidingsinstelling voor de Groene sector als een Educatief 

Recreatiecentrum in Suriname. 

 

Activiteiten:  

 institutionele versterking 
Administratieve organisatie is een belangrijk management instrument om het 

functioneren van de organisatie binnen het JSOOC te kunnen beheersen. Het 

vastleggen van de AO zal worden uitbesteed. Hiervoor is voorlopig een bedrag van 

SRD 50.000,00 begroot. 

 Verbeteren recreatieve diensten 
Aanschaf van een tractor die voor verschillende werkzaamheden ingezet zal worden 

voor een bedrag van SRD 85.000,00. 

Aanschaf van een graafmachine die zal worden ingezet voor: 

 het regelmatig opschonen van de goten langs de binnenwegen 

 het opschonen van meerdere badplaatsen, waardoor ook gedurende de droge 

periodes, de kreken voldoende stromend water hebben. 

Voor een tweedehandse graafmachine is een bedrag van SRD 55.000,00 begroot. 

Aanschaf van een ATV voor controlewerkzaamheden op de terreinen van JSOOC. 

Voor een bedrag van SRD 33.500,00. De renovatie activiteiten zullen in 2015 

worden voortgezet. Waar nodig, zullen de woningen vervangen worden. 

 Verbeteren kwaliteit opleidingen en trainingen 
ln 2015 zullen de trainingen via de media gepromoot worden. Diverse instellingen 

zullen schriftelijk benaderd worden om trainingen bij JSOOC af te nemen.  

Deze trainingen zullen in samenwerking met andere opleidingsinstellingen worden 

opgezet en afgestemd op de marktbehoefte. 

 

 

 Verbeteren educatie en voorlichting 
Geinspireerd door de toenemende educatieve bezoekjes van verschillende GLO 

scholen is het plan opgevat een mediatheek op het centrum op te zetten. Tevens zal 

er een expo ruimte gebouwd worden waarin diverse planten, bomen, dieren etc. ten 

toon gesteld zullen worden. Hiermee wiI JSOOC de voorlichting m.b.t de Groene 

sector(duurzaam bosbeheer/ecosystemen/agrarische sector) opvoeren en meerdere 

groepen en andere belangstellenden in de gelegenheid stellen kennis te maken of 

studenten onderzoek te laten doen gerelateerd aan hun studie. 

De kosten voor de bouw van de mediatheek en expo ruimte, incl. inventaris zijn 

begroot op SRD 65.000,00. 

 Verbeteren infrastructuur 
Ook op Zanderij I zijn de gevolgen van de klimaatsverandering te merken. Door de 

aanhoudende regen van de afgelopen weken is de kracht van het water dit jaar 

zodanig geweest dat de bruggen het hebben begeven. De bruggen zullen met degelijk 

materiaal vervangen worden. Hiervoor is een bedrag van SRD 20.000,00 begroot. 
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De goten aan weerskanten van de hoofd- en binnenweg moeten dringend uitgegraven 

worden. Bij elke grote regenvalwordt veel last van het overtollig water ondervonden. 

Hiervoor zal er een graafmachine gehuurd worden waarvoor een bedrag van 

SRD 30.000,00(tien werkdagen) is begroot. 

 Personeel 
Uitbreiding van activiteiten gaat gepaard met uitbreiding van personeel. 

Het aantal personeelsleden zal worden uitgebreid met 7 personen, waarvan 3 voor de 

onderhoudsploeg, 2 voor her bemanning van de bouwploeg en voor educatie en 

secretariaat, elk 1 persoon. Thans bestaat het aantal personeelsleden uit 31 personen, 

waarvan 8 personen door het Min. van RGB ter beschikking zijn gesteld.  Om de 

ontwikkelingen op zowel educatief als recreatief gebied bij te houden, zal het 

personeel in de gelegenheid gesteld of aangeraden worden trainingen te volgen. 

Trainingen voor het personeel zullen in samenwerkingsverband met andere lokale en 

regionale opleidingsinstituten plaats vinden. 

 

107. Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) 

Doel:  

 ecotoerisme in de beschermde gebieden te stimuleren, faciliteren en uit te 

oefenen  

 wetenschappelijk natuuronderzoek in de beschermde gebieden te stimuleren 

en faciliteren en 

 educatie over de bescherming en behoud van de natuur te verzorgen.  

 

Activiteiten: 

 Onderhoud en uitbreiding van bestaande oorden 

 Opzet nieuwe oorden 

 Aanschaf c.q. vervanging van transportmiddelen, buitenboordmotoren, 

werktuigen etc. 

 Eventuele overbrugging van inkomstenderving in het laagseizoen 

(regentijd) 

 

Projecten uit te voeren ten laste van subsidie 2015: 

1) Nieuwe web-site voor STINASU; 

2) Heractiveren research- en educatie-afdeling, (inclusief evt. nieuwe 

huisvesting); 

3) Aanschaf transportmiddelen (bus); 

4) Studie effecteve bescherming  gebied BNP; 

5) Heractiveren oord in Coesewijnegebied; 

6) Heractiveren project Stinat (bij Paranam) 

 

Bijdrage van de overheid: SRD  750.00,= 

Lonen en huisvesting voor een minimaal aantal personeelsleden. 
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109. Institutionele versterking Ruimtelijke Ordening 

Doel: 

 Het totstandbrengen van struktuur- en bestemmingsplannen op regionaal 

nivo.  

Het laatste als toetsingskader voor de juiste ruimte gebruikfuncties van de 

grond en 

Het totstandbrengen van een wet voor de ruimtelijke ordening op basis waarvan de  

ruimtelijke ordeningsactiviteiten gereguleerd kunnen worden. 

 

110.Institutionele versterking Natuurbeheer 

Doel:  

 Het doorvoeren van wetswijzigingen terzake de Natuurbeschermingswet en 

de/het Jachtwet/Jachtbesluit.  

 Het bevorderen van de vermeerdering van dieren (uit het wild) in 

gevangenschap.  

 Het doen opstarten van het onderzoek van de ecosystemen in het heuvelland 

(binnenland) van Suriname. 

 

Activiteiten:  

 Het op zeer regelmatige basis vergaderen van de 

Natuurbeschermingscommissie en vernieuwen daarvan. 

 Continuering van de vermeerdering van dieren in gevangenschap 

 Ecosysteem inventarisatie 

 

TITEL III: Middelenbegroting 

Bedragen x SRD.1.000 

Omschrijving 

Realisatie 

2013 

Vermoedelijk 

beloop 2014 
Raming  

2015 

 
Raming 

2016 

 
Raming          

2017 

 
Raming      

2018 

 
Raming 

2019 

        

Landtaxen, akkergelden, 

huren, erfpachten, 

recognities en grondhuur 

1.407 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Retributie op hout  
8.796 65.626 44.748 44.748 44.748 44.748 44.748 

Opbrengst verkoop 
onroerende goederen 

  
297.000 

 

297.000  

 
297.000  

 
297.000  

 
297.000  

 
297.000  

Diverse Niet belasting 

ontvangsten  

61 38 38  38  38  38  38 

        

  Totaal 

middelenbegroting 10.264 
363.864 

342.986 342.986 342.986 342.986 342.986 
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Toelichting  

 

Voor de niet belasting middelen die een constant verloop vertonen vanaf 2011 t/m 

2016 zullen voorstellen worden gedaan tot aanpassing van de tarieven. 

 

Landtaxen, akkergelden, huren, erfpachten, recognities en grondhuur  

De Dienst der Domeinen heeft voor het jaar 2015 een opbrengst geschat van  

SRD.1.200.000,=. Deze opbrengsten zijn vergaard uit: huur- en grondhuur 

vergoeding en recognities.  

Retributie op hout 

Ingaande 28 november 2013 is het tarief aangepast van SRD. 0,05 naar SRD. 20,00 

per ha per jaar. Als gevolg hiervan is dan ook de opbrengst in 2015 toegenomen. Het 

geraamd bedrag is SRD. 44.748.000, -.  

 

Opbrengst verkoop onroerende goederen 

Met de implementatie van de “Wet Verkoop Domeingrond” (conversie) wordt 

aanvang  gemaakt in 2014. De nodige voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang. 

Burgers zullen  met het opteren van het eigendomsrecht op hun percelen die 

aanvankelijk domeingrond  waren, beschikken over het volstrekte recht van 

eigendom en daarmee ook meer  zekerheid. Het geraamd bedrag is  

SRD 297.000.000. 

 

Diverse niet belasting ontvangsten 

Voor deze inkomsten zorgt de Dienst Bodemkartering ervoor door het verkopen van 

bodemkaarten, rapporten, evenals de wegenkaart van Paramaribo/noord en zuid, met 

bijbehorende straatnamengids. De opbrengst is geraamd op SRD 38.000,= 

 

TITEL IV: OVERHEIDSINSTELLINGEN 

 

Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) 

 

De SBB fungeert als technische werkarm van het Ministerie van ROGB en wordt 

opgenomen in de jaarlijkse begroting van bovengenoemd Ministerie. Vanwege het 

feit dat alle ontvangsten van retributie,keuringsloon,exploratie en concessierecht 

terug gestort moeten worden ontvangt de SBB een maandelijkse subsidie om haar 

operationele kosten te dekken. 

 

Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht ( SBB ) 

Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum ( JSOOC ) 

Stichting Natuurbehoud Suriname ( STINASU ) 
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SBB heeft een personeelsbestand van 224 medewerkers t.w: 

 17 Directieleden 

 12 Sr. Stafleden 

 29 Stafleden 

 37 Jr. Stafleden 

 129 Overig personeel 

 

Het NFI Pilot project wordt tegen het einde van 2014 afgerond waarna in 2015 

gestart zal worden met het actuele NFI project dat ongeveer 4 jaren zal duren. 

Aangezien de begroting van 2015 gebracht moest worden naar het nivo van 2013 

voor wat betreft de exploitatie kosten, kan de geplande Nationale Bosinventarisatie 

geen voortgang hebben. Indien er voldoende donormiddelen beschikbaar worden 

gesteld kan de Nationale Bosinventarisatie uitgevoerd worden. 

 

Het is van belang dat mede in acht wordt genomen, dat uit de werkzaamheden van de 

SBB inkomsten ten behoeve van de staatskas worden gegenereerd. Deze betreffen: 

 directe inkomsten uit de bosexploitatie m.n. retributie op hout gewonnen op 

domeingrond waarop er (houtkap)rechten krachtens de Wet Bosbeheer zijn 

verleend en terreinen zoals grondhuur en erfpacht waarop er commerciële 

houtbenutting wordt ontplooid 

 het jaarlijks verschuldigde concessierecht op terreinen waarop het 

concessierecht is verleend 

 exportrecht op uitgevoerd rondhout en ruw bewerkt hout.  

 de jaarlijks verschuldigde exploratievergoeding voor domeingrond waarop 

er een exploratievergunning is verleend.  

 

Indien de SBB niet zou functioneren zou de export van hout ernstig stagneren, omdat 

de SBB bij de geldende procedures die in samenwerking met de Dienst der 

Invoerrechten en Accijnzen worden uitgevoerd, een essentieel aandeel heeft. Met 

name voor het meten van de ingeladen hoeveelheden en de vaststelling van de 

klassen waarin het betreffende hout valt voor de vaststelling van de waarde daarvan, 

onder meer voor het verschuldigde uitvoerrecht. Tevens is een verklaring van de 

SBB vereist m.b.t. het al of niet op verantwoorde, duurzame wijze geproduceerd zijn 

van het hout. Behalve de consequenties voor het innen van de uitvoerrechten zouden 

dus ook ernstige consequenties ontstaan voor de export zelf. 

 

Indien de SBB niet zou functioneren zou de inning van het concessierecht 

waarschijnlijk via andere loketten van de overheid kunnen worden voldaan, maar er 

zou geen controle zijn op eventuele achterstanden, waardoor een drukmiddel om 

voldoening van deze verplichting af te dwingen zou komen weg te vallen. 
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Tenslotte zal bij het niet functioneren van de SBB geen zicht meer zijn op de 

verschuldigde retributies vanaf het moment van het disfunctioneel worden van de 

SBB. De verloren gegaan informatie zal ook niet achteraf weer kunnen worden 

verzameld, waardoor de overheid de gemiste inkomens blijvend zal verliezen en 

geen adequate informatie zal hebben voor planningsdoeleinden. Dit naast blijvende 

schade die aan het bos zou kunnen worden aangericht, indien de controle en 

monitoring van de SBB op houtkapactiviteiten in het bos zou komen weg te vallen. 

 

Naast de onontbeerlijke bescherming van de bossen van het land, is uit de 

werkzaamheden van de SBB in 2014 dus een netto saldo aan inkomsten voor de staat 

te verwachten van SRD 28.748.500,- zijnde het verschil tussen de totaal begrote 

opbrengsten ad SRD 44.748.500,00 en de totaal begrote operationele kosten van de 

SBB ad SRD 16.000.000 

 

Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum ( JSOOC) 
De Stichting heeft tot doel het bevorderen van natuurbehoud, milieubescherming en het 

duurzaam benutten en conserveren van de Surinaamse bossen, alles ten behoeve van het 

economisch-, sociaal- en cultureel welzijn van de wereldbevolking en de bevolking van 

Suriname in het bijzonder. 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door: 

a. het exploiteren van opleidingscentra; 

b. het exploiteren en het beheren van leerbosarealen en andere oefenobjecten, 

waaronder die behorende aan de "Stichting Jan Starke Opleidingscentrum" 

en de eventueel daarbij horende recreatieve voorzieningen; 

c. het geven van praktijk onderwijs en trainingen, waaronder 

vakvaardigheidsonderwijs in natuurtechnische disciplines en aanverwante 

vakgebieden, zowel nationaal als regionaal; 

d. het verzorgen van natuurtechnische opleidingen, waaronder de 

boswachtersopleiding; 

e. het verwerven van kennis ten behoeve van het geven en uitvoeren van 

(praktijk) onderwijs, recreatieve en aanverwante programma's; 

f. het onderhouden van contacten met, onder andere, aanverwante 

opleidingen, personen en instanties in binnen- en buitenland, de overheid en 

het bedrijfsleven en andere bij de vakscholing betrokken instanties; 

g. het aanvragen en verwerven van subsidies, bijdragen en ( project) 

financieringen ten behoeve van de activiteiten;  

h. het beschikbaarstellen van het opleidingscentrum aan derden voor 

activiteiten, passend binnen de doelstellingen van de Stichting Jan Starke 

Opleidings- en Ontspanningscentrum, zoals bijeenkomsten, conferenties, 

symposia en dergelijke, en (dag) recreatie; 

i. het bevorderen van de belangstelling voor de natuur, middels het aanbieden 

van natuur-educatieve en recreatieve faciliteiten;  

j. het aanwenden van alle wettige middelen, die bevorderlijk kunnen zijn voor 

het bereiken van haar doel. 
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Plannen: 

Ten aanzien van educatie: 

 Het aanleggen en ontwikkelen van Natuur- en milieu educatie faciliteiten 

(natuurleerpaden, boekjes, folders, speurtochten) 

 Aanbod van educatieve activiteiten op het gebied van bosbouw en 

natuurbeheer aan de 4de klassers GLO en op VOJ en VOS niveau 

 Het uitgeven van 23 boekjes uit het ontwikkelde curriculum 

 Participeren aan beurzen binnen het vakgebied  

 Bijscholen van instructeurs en management 

 Het verzorgen van zoveel als mogelijk trainingen en opleidingen 

 Integratie van het bosbouw -en natuur onderwijs binnen het reguliere 

programma van het LBGO, LTO, MULO en NATIN. 

 

Ten aanzien van recreatie: 

 Optimale benutting van de bestaande faciliteiten 

 Het bouwen van minimaal 2 huisjes  

 Het vervangen van de inventaris van alle huisjes 

 Vernieuwen van de beschoeiing langs de picknicks 

 Aanvang herinrichting van het park 

 Status van speciaal beschermd bos realiseren voor het park 

 

Het totale bestedingen voor het jaar 2015 is geraamd op SRD 2.100.000,=. 

Het totale opbrengsten voor het jaar 2015 is geraamd op SRD 1.100.000,=. 

De overheidsbijdrage bedraagt SRD 1.000.000,=. 

 

Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) 

 

Doel:  1- Natuurbescherming 

 2- Natuuronderzoek 

 3- Natuurtoerisme 

 4- Natuureducatie 

 

Het beleid van STINASU is erop gericht om: 

- ecotoerisme in de beschermde gebieden te stimuleren, te faciliteren en uit te 

oefenen;  

- wetenschappelijk natuuronderzoek in de beschermde gebieden te stimuleren 

en faciliteren en 

- educatie over de bescherming en behoud van de natuur te verzorgen.  
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In de afgelopen jaren heeft STINASU van haar doelstellingen slechts de verhuur van 

overnachtingsfaciliteiten kunnen realiseren. 

Wetenschappelijke exploratie, het dienstbaar maken van de reservaten aan de 

recreatieve, opvoedkundige en economische doeleinden en het streven naar 

bescherming en dienstbaar maken van de reservaten ten behoeve van de wetenschap, 

de recreatie en de volksontwikkeling zijn niet of minimaal gerealiseerd. 

Dit is ondermeer te wijten aan: 

 Het niet kunnen verwerven van donaties; vooral sedert de affaire met de 

illegale goudzoekers in het Brownsberg Natuurpark (BNP) waarbij 

kennelijk één  functionaris van STINASU betrokken is; 

 Het niet (kunnen) onderhouden van gebouwen, toegangswegen, looppaden, 

transportmiddelen etc. 

 Het opheffen van de research- en educatie-afdeling . 

Deze factoren hebben ook bijgedragen aan vermindering van het aantal bezoekers, 

hetgeen resulteert in verminderde inkomsten met alle gevolgen van dien, zoals 

verslechterend onderhoud. 

 

Duidelijk is dat STINASU uit eigen inkomsten haar doelstellingen niet kan 

realiseren. 

Sedert vorig jaar is deze situatie enigszins veranderd. Het Ministerie van Ruimtelijke 

Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft toen door de materiaalkosten voor haar 

rekening te nemen de renovatie van gebouwen etc. op de oorden mogelijk gemaakt. 

Tevens is voor het dienstjaar 2015 een bedrag ad SRD 750.000,- op de begroting van 

RGB gebracht ten behoeve van STINASU hetgeen de organisatie in staat stelt om 

bepaalde investeringen (pickups, renovatie van gebouwen waaronder 

arbeiderswoningen te Raleighvallen, en de aanschaf van een boot die 12 tot 16 

personen kan vervoeren) te plegen. 

 

Bijdrage van de overheid: SRD. 750.000,- 

 

 

Artikelsgewijs 

 

Met de aanname van een beter en efficiënter geїntegreerd financieel-management 

systeem, bestaat de behoefte om de begrotingspresentatie beter in te richten en 

inzichtelijker te maken op het gebied van de bestemming alsook de financieringsbron 

van de begrote uitgaven. Het nieuw aangenomen systeem moet uiteindelijk bijdragen 

en resulteren in kwalitatieve en adequate informatie vergaring voor een gerichtere 

sturing van financiële beslissingen.  
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Een algehele wijziging van de huidige begrotingsartikelenstructuur is gewenst, 

teneinde te geraken tot een transparanter financieel beleid welke aan nationale en 

internationale standaarden voldoet. Hieraan wordt voldaan door verhoging van de 

kwaliteit van het beheer, het toezicht en de controle op de overheidsfinanciën.  

 

Het voorgaande vereist een wijziging van de presentatie van de begrotingen welke 

gedetailleerd zijn op directoraatniveau bestaande uit operationele uitgaven, 

programma’s en middelen.  

 

 

Paramaribo, 8 juli 2015 

 

 

 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

 

 


