
Ondergetekenden, 

allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer lcrachtens artikel 39 van het 
Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblee ter 
goedkeuring. 

Paramaribo, 11 februari 2016 

Gelezen en gehoord, 

- de uiteenzetting van de door de Regering uit te voeren beleid voor het dienstjaar 2016, de 
Regeringsverklaring over de Regeerperiode 2015-2020 en het Regeeralckoord van 
Regeringscoalitie 2015-2020; 
de door de Regering gepresenteerde concept begrotingen van de departementen over het 
dienstjaar 2016 en de nota van wijzigingen; 
de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale 
Assemblee; 

Overwegende, 

dat ondanks herhaalde beloften door de Regering de leefbaarheid in het land steeds 
afneemt als gevolg van het wanbeleid van de Regering; 

- dat het binnenland, het steeds niet inlossen van deze beloftes ziet als misleiding en 
misbruik van de heersende omstandigheden; 

- dat het binnenland veel meer dan elders in het land deze neergang voelt, welke emstige 
sociaal maatschappelijke gevolgen met zich meebreng-t; 
dat het transport van en naar het binnenland onbetaalbaar is geworden door stopzetting 
van de subsidies voor de vliegdiensten; 

- dat het transport tussen de gemeenschappen in het binnenland via de "lanti-boto's" ook is 
komen weg te vallen, waardoor het volk aangewezen is op dure particuliere boten; 

- dat dit wanbeleid bijdraagt aan isolering van delen van het volk in het binnenland met 
alle sociale, economische en maatschappelijke gevolgen van dien; 



dat door een inadequate vergunningen beleid in de kleine gemeenschappen in het 
binnenland meerdere Chinese vvinkels zich vestigen, waardoor arbeidsplaatsen van de 
lokale bevollcing worden ontnomen en de concurrentieposities van de dorpswinkelier 
verkleind worden; 
dat de prijzen in de winkels aldaar steeds stijgen, veel meer dan in de vvinkels in de 
kustvlakte; 

- dat de controle op de prijzen van de goederen aldaar onvoldoende is; 
- dat dien ten gevolge ernstige verarming van het volk in het binnenland optreedt, met vele 

sociale uitspattingen onder het volk die in de samenleving diep ingrijpen; 
dat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo wegens financile problemen haar diensten 
niet optimaal kan uitvoeren en deze situatie de zorg voor volksgezondheid in het 
binnenland negatief beïnvloed; 

- dat de zorg voor de vollcsgezondheid in het binnenland in handen is van de Medische 
Zending; 

- dat de begrotingen voor het dienstjaar 2016 absoluut niet toereikend is om de vereiste 
kwaliteit van de gezondheidszorg in het binnenland te garanderen, 
dat de beindiging van de on- en min vermogende mogelijkheden, het volk in ernstige 
problemen heeft gebracht; 

- dat wegens het ontbreken van beloofde brandstof voor de energievoorziening, grote delen 
van het binnenland in het donker moeten leven; 

- dat vanuit de Regering een onduidelijk beleid gevoerd wordt met betrekking tot 
politieposten in het binnenland, waardoor het volk de bescherming van hun leven, have 
en goed ontbeerd; 
dat een politiepost in een samenleving een sterk preventieve invloed heeft op de 
criminaliteit; 

- dat bij sluiting van de politieposten de beleving van het grondrecht op veiligheid aldaar 
komt weg te vallen; 
dat door de slecht functionerende onderwijsinspectie in het binnenland, geen garanties 
voor kwaliteitsonderwijs wordt geboden zoals elders in het land, hetwelk diepingrijpende 
negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling en de toekomst van het binnenland; 
dat vele burgers in het binnenland in dienst waren genomen door de Regering als een 
tussen oplossing voor de enorme werkloosheid aldaar, hetgeen een uitzicht bood voor een 
zinvol leven; 
dat het beleid van deze Regering erin zal resulteren dat deze mensen brodeloos zullen 
worden; 

Besluit: 

1. De Regering op te roepen voldoende maatregelen en voorzieningen te treffen die de 
leefbaarheid van de mens en samenleving in het binnenland te garanderen. 

2. De Regering op te roepen voldoende middelen te alloceren voor de financiering van de 
Medische zorg in het binnenland. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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