
WET van 
tot vaststelling van de 15-de afdeling van de ontwerp 
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 
2016 betreffende het Ministerie van Openbare Werken 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van 
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Openbare Werken 
heeft zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de daarbij behorende Memorie van 
Toelichting. 

De Commissie kan zich stellen achter de strekking van het wetsontwerp, welke ten doel heeft de 
vaststelling van de 15-de afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Openbare Werken. 

Op woensdag 14 oktober heeft de Commissie een onderhoud gehad met de Minister en zijn staf, 
waarbij enkele vraag-en aandachtspunten aan de orde zijn gesteld, betrekking hebbende op: 

1. de uitvoering van de beleidsmaatregelen van het ministerie, zoals opgenomen op de 
begroting voor het dienstjaar 2016, gezien de huidige financiCle situatie; 

2. het uit eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden; 
3. de naleving van de Bouwwet, specifiek in Paramaribo en Commewijne; 
4. zandopslag in Commewijne; 
5. het verstrekken van vergunningen voor verkavelingsprojelcten; 
6. werkzaamheden van de Afdeling Openbaar Groen; 
7. de verkeerssituatie in Paramaribo. 

Op maandag 26 oktober is de Minister breedvoerig ingegaan op deze en enkele andere vraag-en 
aandachtspunten, waaronder: 

I. de reparatie van de sluizen in het distrikt Commewijne (Margaretha); 
2. de stand van zaken m.b.t. de uitbetaling van aannemers voor geleverde diensten; 
3. het ophalen van lozingen; 
4. vuilophaal in het distrikt Commewijne; 
5. de rol van de Bouwpolitie in het kader van de controle op bouwwerkzaamheden; 
6. de visie van de Minister m.b.t. het incorporeren van aspecten voortvloeiende uit het seminar 

"the health in all policies"; 
7. de slechte staat van wegen in het distrikt Brokopondo; 
8. het onderlopen van het distrikt Coronie tijdens de regentijd; 
9. de stand van zaken m.b.t. de asfalteringswerkzaamheden in het distrikt Saramacca. 
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De Commissie stelt voor af te zien van wisseling van stukken en stelt voor een Eindverslag uit te 
brengen. Overige te rijzen vraagpunten kunnen tijdens de openbare behandeling aan de orde worden 
gesteld. 

Param Ibo 6 november 2015 
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Het 2 lid van de C.v.R. heeft 
dit Preadvies, vanwege uitlandigheid 
niet mede-ondertekend 

Het 4e lid van de C.v.R. heeft 
dit Preadvies, vanwege afwezigheid 
niet mede-ondertekend 
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