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Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblée van de Republiek Suriname, hebben 

hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde de navolgende motie ter 

goedke ring aan te bieden aan De Nationale Assemblée. 

Paramaribo, 7 november 2016 

DE NATIONALE ASSEMBLÉE 

Gehoord, 

De Jaarrede van de President uitgesproken in De Nationale Assemblée op vrijdag 30 

september 2016; 

V De uitgebreide antwoorden van de President op vragen die gesteld zijn door de leden 

van De Nationale Assemblée tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. 

DE NATIONALE ASSEMBLEE 
___ 
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Overwegende dat, 

1) de regering voortgaat met haar voornemens om de nationale ontwikkeling van de 

Surinaamse samenleving duurzaam en versneld ter hand te nemen en zodanig te 

hervormen dat deze meer gericht is op de belangen van het Surinaamse volk, zoals deze 

door de President is uiteengezet tijdens de jaarrede gehouden op 30 september 2016; 

2) in de regeringsverklaring en het Stabilisatie- en Herstelplan de sociaal-economische 

beleidsuitgangspunten en de doelen duidelijk zijn aangegeven; 

3) de regering koopkracht-compenserende maatregelen heeft getroffen, middels 

subjectsubsidie aan kansarmen en compensatie voor koopkrachtverlies aan 

landsdienaren, die algemeen verzachtend werken en de zwaarst getroffenen 

ondersteunen; 

4) door de ook inmiddels in behandeling genomen Anti-Corruptiewet bij De Nationale 

Assemblée er verder inhoud wordt gegeven aan transparantie en goed bestuur. 

5) ter financiering van duurzame projecten voor de verdere ontwikkeling van ons land, de 

regering succesvol leningen heeft gesloten met internationale financiéle instellingen 

6) de regering succesvol een staatsobligatie van U$ 550 miljoen heeft geplaatst met het 

uiteindelijk doel de staatsfinancién verder te verbeteren. 

Besluit 

1. De regering op te roepen om haar sociaal beleid te continueren en uit te voeren in deze 

moeilijke tijden teneinde de samenleving en alle Surinamers naar het beoogde 

ontwikkelingsniveau te brengen; 

2. De regering aan te sporen om het uitgestippelde beleid voor het dienstjaar 2017 correct 

uit te voeren met de nodige transparantie, ondersteund door maatregelen en de 

noodzakelijke wet- en regelgeving voor preventie van corruptie; 

3. De regering te vragen de gemeenschap constant rechtstreeks op begrijpelijke wijze te 

informeren ten aanzien van 's lands economische en financiéle situatie; 

4. Op de regering een dringend beroep te doen, bijzondere aandacht te besteden aan het 

beleid ter bestrijding van de criminaliteit, het terugdringen van woningnood en het 

scheppen van werkgelegenheid door bevorderen van ondernemerschap en productie 

5. De regering te vragen aanvullende stimulerende maatregelen te nemen teneinde de 

nationale productie en vooral de voedselproductie op te voeren; 



6. De regering op te roepen de financiéle huishouding verder te ordenen en de beschikbare 

leningen in te zetten voor de nationale productie en de controle op de financiéle sector 

te vergroten voor een meer stabiele wisselkoers 

7. Goedkeuring te hechten aan het voorgenomen regeerbeleid en de regering ten volle te 

ondersteunen bij de correcte uitvoering daarvan, ter verbetering van de financieel-

economische situatie van ons volk, welke moet leiden tot verhoging van welvaart en 

welzijn van alle burgers van de Republiek Suriname en structurele vergroting van de 

weerbaarheid van de Surinaamse economie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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