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Commissie 

Sport en Jeugdzaken  l` 

kt 	-' 
Naam Vaste 

Datum 11/24/2016 

Uitgeschreven voor 9:00 AM 

Aanvangstijd 9:40 AM 

Plaats Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken 

Onderwerp Bespreking ontwerpbegroting dienstjaar 2017 

Ambtelijke assistentie Boldewijn Jafari 	Aanwezig 
Kejansi Cornelly 	Afwezig 

Commissieleden Aanwezig Afwezig Met 
bericht 

Zonder 
bericht 

Reden 
Afwezigheid 

SNIP GUILLIANO IN • • 

MATHOERA KRISHNAKOEMARIE • I • • Verhinderd 

RAMSAHAI RAJIV < l• • l• 

ETNEL PATRICIA NANCY • • 'I • Verhinderd 

SAPOEN RAYMOND • • N • Verhinderd 

WAIDOE WILLIAM 1 l• • . 

NADING AIDA • r • 

Quorum? Ja • Neer 
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Toehoorders (DNA-leden) Geen 

Genodigden • Hr. F. Abdoelgafoer BSc.(De Minister) 

• Hr. L. Mertowikromo (Directeur Sportzaken) 

• Mw. R. Koningsbloem (Directeur Jeugdzaken) 

Korte Inhoud Gezien er geen quorum was, ging de geplande meeting door als een 

bespreking. 

Deze vergadering had ten doel de vraag en aandachtspunten ta.v. de 

ontwerpbegroting 2017 te bespreken met de minister. De Minister gaf te 

kennen (gezien er geen quorum was), de beantwoording van de 

opgestuurde vraagpunten per mail/schriftelijk te doen toekomen aan de 

Commissie. Voorts ging de minister in op enkele actuele en beleidsmatige 

vraagpunten die aan de orde gesteld werden door de commissie. 

Besluiten Gezien er geen quorum was konden er geen besluíten genomen 
worden. Desalniettemin is er voorgesteld om: 

• Wederom , indien mogelijk, een vergadering te plannen met de 
minister na de officiéle indiening van het MOP aan DNA; 

• De beantwoording van de eerder aangehaalde punten, 
schriftelijk/per mail te ontvangen van de minister. 

Vervolg activiteiten Vaste Cie. Sport en Jeugdzaken 09-2016: De Commissie zal wederom 
een bespreking hebben met de minister op een nader te bepalen datum 
en tijdstip. 
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