
WET van 
tot vaststelling van de 18-e afdeling van de ontwerp 
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 
2017 betreffende het Ministerie van Sport en Jeugdzaken 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van 
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjur 2017 betreffende het Ministerie van Sport en 
Jeugdzaken heeft zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de daarbij behorende 
Memorie van Toelichting. 

Op woensdag 12 oktober 2016 is de Commissie voor de eerste keer in commissieverband 
bijeengekomen ter bespreking van de werkwijze en begroting van het ministerie van Sport en 
Jeugdzaken voor het dienstjaar 2017. Tij dens deze meeting zijn er enkele vraag- en 
aandachtspunten aan de orde gesteld, waaronder: 

1. Wat is het belang van de twee nieuwe parastatale stichtingen die toegevoegd zijn aan de 
begroting? 

2. Hoeveel van de opgebrachte middelen uit de begroting zijn bestemd voor deze 
stichtingen? 

3. De Commissie ziet graag een onderzoek met betrekking tot het verzuim van het personeel 
tegemoet. 

4. De Commissie ziet gaarne een overzicht van de scholen aan welke er middelen worden 
toegekend vanuit het ministerie. 

5. Is er een evaluatie gemaakt door de minister met betrekking tot de structurering van het 
Ministerie? 

6. Welke organisatiestructuur wenst de minister op korte termijn door te voeren? 
7. Wat is gerealiseerd met betrekking tot de begroting? 
8. Wat zijn de resultaten die bereikt zijn binnen het ministerie per beleidsgebied? 
9. Wat zijn de concrete aspecten die uitgevoerd zijn binnen het ministerie? Is dit 

gerealiseerd in de praktijk? 
10. De Commissie ziet gaarne een overzicht van de schoolpaldcetten die verstrelct zijn 

tegemoet. 
11. Hoe is de distributie geweest bij het verstrekken van de schoolpakketten en welke criteria 

zijn hierbij gehanteerd? Welke bedrijven hebben op dit gebied een gunning gehad? 
12. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de jeugdparlementsverkiezingen? 
13. De Commissie ziet gaarne een overzicht van een tussentijdse evaluatie met betrekking tot 

de jeugdparlementsverkiezingen tegemoet. 
14. Hoe zal de kwestie bouwcentrale SOSIS bewerkstelligd worden? 
15. Welke concrete proj ecten op districtsniveau zullen door de Minister of het ministerie 

gerealiseerd worden? 



16. Wat is beleid met betrekking tot het beheer van de veldhuur (Veldhuur WBA 
Sportcentrum)? 

De Commissie zal op vrijdag 19 oktober 2016 een kennismakingsbezoek brengen aan de 
Stichting Anti Doping Autoriteit Suriname (SADA), Stichting Regional Sports Academy (RSA) 
en de Stichting Schoolsport Federatie Suriname (SSFS). Op woensdag 26 oktober 2016 zal er 
een bezoek worden gebracht aan de Minister, waarbij de aangehaaide vraag- en aandachtspunten 
zullen worden voorgelegd ter verkrij ging van een beter beeld van de begroting. 

Paramaribo, 13 oktober 2016 

G. Snip (Vz) 

K. Mathoera 

P. Etnel 

W. Waidoe 

Het 2e en 4e lid van de CvR hebben dit Preadvies 
niet mede-ondertekend, vanwege afwezigheid. 
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