
OPENBARE VERGADERING 

D.D. 27 – 06 - 2017 

(Ontwikkelingsplan 2017-2021 en Begrotingen 2017) 

___________________________________________________________________________ 

Voorzitter: mevrouw Simons 
 

Tegenwoordig met de voorzitter: M. Bouva, W. Asadang, S. Afonsoewa, M. Bee,  

E. Belfort, C. Breeveld, D. Chitan, R. Cotino, M. Doekhie, P. Etnel, F. Finisie, A. Gajadien, 

K. Gangaram-Panday, S. Girjasing, C. Gonsalves, R. Hooghart, R. Hopkinson,  

R. Ilahibaks, D. Jaggernath, M. Jogi, J. Kalloe, I. Karta–Bink, P. Kensenhuis, E. Linga,  

K. Mathoera, A. Misiekaba, A. Nading, R. Nurmohamed, D. Pokie, R. Ramsahai,  

G. Rusland, S. Samidin, H. Sandjon, Ch. Santokhi, G. Sapoen, R. Sapoen, D. Sharman,  

G. Snip, S. Somohardjo, R. Tarnadi, S. Tsang, D. Vorswijk, M. Vreedzaam, W. Waidoe,  

J. Warsodikromo, G. Watamaleo en R. Zeeman.  

 

 

Afwezig: M. Abdoel, C. Waterberg (ziek), R. Brunswijk (uitstedig) 

 

 

 

 

 

 

 

De Voorzitter: Ik open de Openbare Vergadering van vandaag, dinsdag 27 juni 2017 

uitgeschreven voor 12 uur. Wij hadden wel quorum over 12, maar wij hebben nog even 

moeten wachten. Wij zien dat de regering nu behoorlijk vertegenwoordigd is en gaan dan 

naar agendapunt mededelingen. Ik krijg van de vicepresident net het bericht dat een viertal 

ministers ook ziek zijn. Klopt dat, vicepresident? Wilt u de mededeling doen? Vicepresident!  

 

 

De heer Adhin (vicepresident van de Republiek Suriname): Mevrouw de voorzitter! De 

minister van Onderwijs heeft een oogvirusprobleem. De minister van Volksgezondheid heeft, 

ik dacht, bloeddruk en ik weet wat nog meer.  
 

 

De Voorzitter: Vicepresident, u hoeft niet op te noemen wat de ministers hebben, want als 

dokter krijg ik dan problemen dat u die mensen hun medische conditie hier aan de grote klok 

hangt.  

 

 

De heer Adhin (vicepresident van de Republiek Suriname): Mevrouw de voorzitter! 

Minister Algoe ook. Dat zijn de drie ministers. 

 

 

De Voorzitter: Minister Algoe, minister Volksgezondheid en minister Onderwijs. Drie. 

Goed, dank u wel. Dat waren de mededelingen. Vicepresident, u had nog een mededeling; de 

president zou elk moment kunnen aankomen. Vicepresident! 

 

 



De heer Adhin (vicepresident van de Republiek Suriname): Mevrouw de voorzitter! 

Inderdaad, wij hopen dat het staatshoofd elk moment zou kunnen aanschuiven, maar ik stel 

voor dat wij alvast de vergadering kunnen starten.  

 

 

De Voorzitter: Lid Bee, wat heeft u?  

 

 

De heer Bee (AC): Mevrouw de voorzitter! (1) een mededeling, en (2) een mededeling in een 

vraagvorm. Lid Brunswijk is uitstedig. En een andere mededeling in vraagvorm is de 

ontwikkeling van ons hier in het parlement, dat wij onze eigen kanaal hebben 8.4 vallende 

onder de STVS, maar al een maand is het niet te ontvangen in Albina. Aangezien wij nu 

beginnen met de begroting is die belangstelling zeer groot. Dus via u aan de regering om 

misschien een team te laten uitrukken naar Albina om het snel te herstellen, zodat de mensen 

daar ook die begrotingsbehandeling kunnen volgen. 

 

 

De Voorzitter: We hebben die mededeling gehoord. Laat mij direct daarop ingaan. Ik heb 

begrepen dat ook uit Para en delen van Paramaribo de STVS niet of slecht te ontvangen is. 

Dus wij vinden het inderdaad belangrijk dat de regering daar snel naar kijkt. Wij begrijpen 

van de STVS dat het een kwestie is van aanschaf van enkele onderdelen voor hun station. De 

Nationale Assemblee heeft daar al in bijgedragen, zodat wij de eerste fase met DNA-tv en 

andere delen van het kanaal konden doen. Wij vragen aan de regering om inderdaad zo ver te 

brengen dat STVS zonder problemen kan uitzenden. Lid Jogi heeft een mededeling? Niet? 

Wat heeft u dan? Een punt van orde. Wordt dat ondersteund? Lid Jogi!  

 

 

De heer Jogi (VHP), vraagt het woord voor een punt van orde: Mevrouw de voorzitter! De 

vicepresident heeft aangegeven, dat drie minister ziek zijn. Als wij alles optellen, komen wij 

op 10 ministers, en het kabinet bestaat uit 16 ministers. De vraag is, waar zijn de andere 

ministers? (1) 

(2). Wanneer wij kijken naar artikel 156 van de Grondwet lid 3, dan wordt aangegeven daarin 

dat de begroting jaarlijks in één of meer wetsvoorstellen in overeenstemming met de wet in 

het Ontwikkelingsplan door de regering aan De Nationale Assemblee wordt aangeboden 

uiterlijk op de eerste werkdag in oktober. Wij hebben een begroting gehad van de president 

hier ongeveer acht maanden geleden, waarbij de president aangaf, dat het Ontwikkelingsplan 

onder weg was. Na acht maanden ongeveer krijgen wij het Ontwikkelingsplan. Mijn punt is 

artikel 165 lid 3 van de Grondwet, dat aangeeft dat er een relatie moet zijn tussen de 

ingediende begroting en het Ontwikkelingsplan. Maar wanneer de begroting acht maanden 

geleden is ingediend en het Ontwikkelingsplan acht maanden daarna, dan vraag ik me af wat 

de relatie is.  

 

 

De Voorzitter: Nee, maar dat is geen punt van orde. Dat is uw opvatting of uw bijdrage, 

maar wat is de orde van de vergadering?  

 

 

De heer Jogi (VHP), vraagt het woord voor een punt van orde: Mevrouw de voorzitter! De 

orde van de vergadering is namelijk, dat wenst te behandelen het Ontwikkelingsplan en de 

begrotingen samen.  



 

 

De Voorzitter: Ja, dat hebben wij besloten. 

 

 

De heer Jogi (VHP), vraagt het woord voor een punt van orde: Mevrouw de voorzitter! 

Omdat de begroting geen weerspiegeling is of in de begroting het Ontwikkelingsplan niet 

weerspiegeld wordt, vraag ik of het niet relevant is om die begroting te behandelen.  

 

 

De Voorzitter: Lid Jogi, ik heb eindelijk uw punt van orde gehoord, maar wij komen net uit 

een Huishoudelijke Vergadering, waar het parlement eventueel een besluit zou kunnen nemen 

over het al dan niet vergaderen over de begrotingen. Maar noch in deze, noch in de vorige, 

noch in die daarvoor heeft u dit aangehaald. U bent steeds akkoord gegaan met het feit dat wij 

vandaag met de begrotingen zouden beginnen. Dus laten wij dan voortgaan met deze 

vergadering. Het land heeft een begroting nodig. Het Ontwikkelingsplan is op de agenda. 

Zoals wij hebben besloten, behandelen wij het samen. Elk lid dat aan het woord komt mag 

ook het Ontwikkelingsplan behandelen. Er is wel een voorwaarde. Wij stemmen eerst over 

het Ontwikkelingsplan, voordat wij over de begrotingen zullen kunnen stemmen, maar beide 

zijn steeds aan de orde, zodat wij hopelijk in een week of 4/5 een geldende begroting voor 

2017 hebben. Het heeft lang genoeg geduurd.  

 

Dan hebben wij onder de hamer nu agendapunt 3, de behandeling van de ontwerpwet 

houdende vaststelling van een Ontwikkelingsplan voor de periode 2017-2021, 

Ontwikkelingsplan 2017-2021. Commissie van Rapporteurs, de leden: Kensenhuis, Gajadien, 

Sapoen, Bee, Watamaleo, Waidoe, Samidin, Breeveld, Tsang, Rusland en Afonsoewa. Dat is 

agendapunt 3.  

 

Wij hebben besloten als parlement, dat wat nu volgt, agendapunt 4, de behandeling van de 

begrotingen, samen te behandelen met agendapunt 3. Dus ik stel ook aan de orde agendapunt 

4, behandeling van de ontwerpwetten: 

a. Tot vaststelling van de eerste afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Justitie en Politie. 

Commissie van Rapporteurs: de leden Cotino, Mathoera, Tsang, Brunswijk, 

Gangaram-Panday, Breeveld en Snip.  

b. Tot vaststelling van de tweede afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Commissie van Rapporteurs: de leden Misiekaba, Nurmohamed, Hooghart, 

Vorswijk, Chitan, Somohardjo en Afonsoewa.  

c. Tot vaststelling van de derde afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Regionale 

Ontwikkeling. Commissie van Rapporteurs: de leden Finisie, Bee, Nading, Sharman, 

Zeeman, Karta-Bink en Tarnadi. 

d. Tot vaststelling van de vierde afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Defensie. 

Commissie van Rapporteurs: de leden Misiekaba, Mathoera, Ilahibaks, Brunswijk, 

Warsodikromo, Somohardjo en Afonsoewa. 

e. Tot vaststelling van de vijfde afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Buitenlandse 



Zaken. Commissie van Rapporteurs: de leden Misiekaba, Santokhi, Watamaleo, 

Rusland, Tsang, Waidoe en Tarnadi. 

f. Tot vaststelling van de zevende afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Financiën. 

Commissie van Rapporteurs: de leden Vreedzaam, Gajadien, Tsang, Rusland, Cotino, 

Waidoe en Asadang. 

g. Tot vaststelling van de achtste afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Handel en 

Industrie. Commissie van Rapporteurs: de leden Tsang, Vorswijk, Warsodikromo, 

Waidoe Watamaleo, Nurmohamed en Vreedzaam.  

h. Tot vaststelling van de negende afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Landbouw, 

Veeteelt en Visserij. Commissie van Rapporteurs: de leden Tarnadi, Kalloe, Sandjon, 

Waidoe, Asadang, Jogi en Ilahibaks. 

i. Tot vaststelling van de tiende afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Natuurlijke 

Hulpbronnen. Commissie van Rapporteurs: de leden Bouva, Breeveld, Linga, 

Gajadien, Sapoen, Brunswijk en Asadang. 

j. Tot vaststelling van de elfde afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Arbeid. 

Commissie van Rapporteurs: de leden Kensenhuis, Jogi, Hooghart, Etnel, Ilahibaks, 

Breeveld en Afonsoewa.  

k. Tot vaststelling van de twaalfde afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting. Commissie van Rapporteurs: de leden Afonsoewa, Jogi, Finisie, 

Pokie, Samidin, Etnel en Asadang. 

l. Tot vaststelling van de dertiende afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Onderwijs, 

Wetenschap en Cultuur. Commissie van Rapporteurs: de leden Cotino, Nurmohamed, 

Linga, Pokie, Sapoen, Etnel en Samidin. 

m. Tot vaststelling van de veertiende afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Volksgezondheid. 

Commissie van Rapporteurs: de leden Vreedzaam, Pokie, Snip, Jaggernath, 

Afonsoewa, Sharman en Waterberg. 

n. Tot vaststelling van de vijftiende afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Openbare 

Werken. Commissie van Rapporteurs: de leden Sapoen, Nurmohamed, Sandjon, Bee, 

Ramsahai, Karta-Bink en Gangaram-Panday.  

o. Tot vaststelling van de zeventiende afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Ruimtelijke 

Ordening, Grond en Bosbeheer. Commissie van Rapporteurs: de leden Tarnadi, Jogi, 

Watamaleo, Bee, Sandjon, Waidoe en Kensenhuis. 

p. Tot vaststelling van de achttiende afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Sport en 

Jeugdzaken. Commissie van Rapporteurs: de leden Snip, Mathoera, Ramsahai, Etnel, 

Sapoen, Waidoe en Nading. 

 

Wij hebben dan wat er aan de orde is vandaag. Ik wil voor de kijkers en luisteraars, die 

misschien nauwlettend hebben gevolgd, verduidelijken dat de twee overgeslagen nummers 

van de begroting niet een fout is, maar dat die ministeries intussen ontbreken. Er is vroeger 



een ministerie opgeheven en er is nu weer één opgeheven. Dus wij hebben dan 16 

ministeries, maar hebben tot de 18de genummerd. Dus op twee plekken is er dan één 

overgeslagen. Regering, er is nog een andere issue. Wij hebben als parlement natuurlijk de 

begrotingen voorbereid, zoals wij zijn begonnen in 2016 en er zijn twee commissies geweest: 

de commissie van Handel en Industrie en de commissie van Openbare Werken. Wij hebben 

conform de formele berichtgeving van de regering onze commissies gewijzigd. Dat wil 

zeggen dat wij nu commissies hebben, Handel en Toerisme (HI) en Openbare Werken, 

Toerisme en Communicatie conform de berichtgeving van de regering, want onze vaste 

commissies zijn gekoppeld aan een ministerie. Wij hebben afgeschaft onze commissie van 

Transport, Communicatie en Toerisme. De commissie van Transport, Communicatie en 

Toerisme bestaat niet meer in De Nationale Assemblee. De ministeries van HI toen en OW 

hebben nieuwe taken bijgekregen. Onze commissies hebben daarnaar gekeken en hebben 

conform de door de regering ingediende stukken uit de begroting van het ministerie van TCT 

de relevante onderwerpen bij hun ministerie bekeken, omdat dat de nieuwe taakstelling van 

het ministerie is en omdat de regering een wet heeft ingediend met een begroting voor 

Toerisme, een begroting voor Communicatie en Transport. Echter zal het parlement deze 

discussies natuurlijk niet tot een goed einde kunnen brengen, omdat wij uiteindelijk 

begrotingen bij wet vaststellen. Dat betekent dat om de begrotingen van deze twee ministeries 

uiteindelijk te kunnen vaststellen, er een ander begroting zal moeten worden ingediend. Ik 

neem aan dat de regering dan de begroting, de wet die is ingediend om de begroting van het 

ministerie van TCT vasts te stellen, zal intrekken onder indiening van twee 

wijzigingsvoorstellen voor de ministeries die nieuwe taken hebben bijgekregen. Dus van de 

kant van het parlement zijn die begrotingen inderdaad wel bestudeerd, Toerisme voor HI en 

de anderen, zoals ingediend, maar wij gaan deze begrotingsbehandeling natuurlijk niet 

kunnen afronden op deze wijze, anders zal de begroting van OW geen geld bevatten voor de 

andere zaken en de begroting HI ook geen geld voor Toerisme. Dus daar wil ik aan het begin 

van deze vergadering wezen.  

 

Voordat wij verder gaan, wil ik zeggen dat ik hier een omissie heb, omdat wij ons hebben 

voorgenomen vandaag iets te doen, wat ik even niet voor mij had. Ik wil Suriname feliciteren, 

en dit is dus een nagekomen mededeling, laten we dat direct opzetten, omdat op zondag 25 

juni 2017 de Atleet Miguel van Assen tijdens de 50ste Zuid-Amerikaanse kampioenschappen 

op het onderdeel hink-stap-springen in Paraguay de gouden medaille heeft behaald en 

daarmee Zuid-Amerikaans kampioen is geworden. Ik wil deze sporter van harte feliciteren en 

Suriname ook met dat resultaat en verwacht dat wij dat ook duidelijk maken aan de sporters 

van ons die goede prestaties neerzetten. Ook hebben wij andere sportdelegaties in het 

buitenland die goede prestaties hebben neergezet en dan praten wij over mannen en vrouwen 

volleybalselecties. Zij behaalden eindzege in het interland volleybaltoernooi en het toernooi 

is natuurlijk een voorbereiding op kwalificatiewedstrijden van juli, maar voorlopig hebben ze 

het goed gedaan. Verder ook felicitaties aan Stefani Tjon A San, eerste in de Women Tall 

Class tijdens Sports World Classic Bodybuilding and Fitness Competition in Trinidad en de 

Surinaamse bodybuilder Anthony Nekrui die tweede werd in de light heavy weight klasse. 

Wij hebben het de laatste tijd tot een gewoonte gemaakt als volksvertegenwoordiging om ook 

stil te taan bij de prestaties die onze sporters neerzetten vaak onder moeilijke omstandigheden 

in ons land. Wij vinden dat, wanneer prestaties worden neergezet wij dat ook moeten 

erkennen. Wij feliciteren al deze sporters en wij feliciteren de samenleving. Dat was de 

mededeling die ik even niet voor mij had en die ik toch wilde doen. Ik had lid Misiekaba als 

eerst gezien. 

 

 



De heer Misiekaba (NDP): Mevrouw de Voorzitter! Eigenlijk was ik klaar om onze eerste 

spreker aan te wijzen, vandaar dat ik het woord vroeg, maar laat mij dan ook van de 

gelegenheid gebruik maken om namens de fractie de sporters door u genoemd ook te 

feliciteren. Wij weten dat veel van de sporters onder heel moeilijke omstandigheden met 

gebrekkige middelen toch komen tot deze prestaties en daarvoor onze complimenten en onze 

dank voor de inzet van de sporters. Maar ik denk toch dat wij de naam Miguel van Assen 

moeten noemen in die hele rij gelet op de topprestaties die, als ik mij niet vergis, gedurende 

twee jaren al worden neergezet. Ik zou in mijn spreekbeurt uitgebreid hierover praten, maar 

laat mij dan gelijk vragen aan de regering op welke wijze, eigenlijk vanaf nu, volle 

ondersteuning gegeven kan worden aan deze sporters, want hij heeft zelf gezegd: hij gaat nu 

voor goud op de wereldkampioenschappen. Wij moeten een pad uitstippelen naar dat moment 

en concreet nagaan wat hij precies nodig heeft, hem vol ondersteunen om inderdaad te 

brilleren op dat groot moment dat voor ons ligt. Dus ik hoor later van de minister van Sport 

en Jeugdzaken hetzij de regering hoe en op welke wijze, want dit is toch een uitzonderlijke 

prestatie. Ik denk dat wij volle aandacht moeten geven als staat de volledige ondersteuning 

geven, zodat hij zich helemaal kan concentreren op het springen, zodat hij verder kan 

springen naar goud op hogere fora.  

 

 

De Voorzitter: Lid Santokhi heeft een punt van orde, wordt dat ondersteund? Lid Santokhi!  

 

 

De heer Santokhi (VHP), vraagt het woord voor een punt van orde: Mevrouw de voorzitter! 

Ik hoop dat u mij toestaat om toch het een woord van felicitatie uit te spreken naar deze 

topsporters net zoals de fractieleider aan de overkant gesteld heeft, in het bijzonder de 

sporters Miguel van Assen, omdat wij ook weten onder welke omstandigheden hij dit 

resultaat kan boeken. Tegelijkertijd vraag ik aandacht van de regering dat er zoveel andere 

sportorganisaties en andere sporters ook uitnodiging krijgen op regionaal- en wereldniveau, 

maar om redenen van financiële beperkingen de activiteiten, de competities, wedstrijden, niet 

kunnen bijwonen. Ik vraag aandacht van de regering dat eenieder die talent heeft, die hoge 

prestatie en goede prestatie kan boeken, de ruimte krijgt om zich te excelleren. Wij feliciteren 

inderdaad ook de Surinaamse samenleving met dit resultaat. 

Mijn punt van orde houdt verband met het volgende. Ik sluit aan me bij datgene wat u net zei, 

dat wij de behandeling van ons Ontwikkelingsplan en de begroting tot een goed einde willen 

brengen. Vooral Ontwikkelingsplan wordt eens in de vijf jaren behandeld en daar wil ik uw 

aandacht voor vragen, dat wij alle aspecten die te maken hebben met de ontwikkeling van het 

land, alhoewel het Ontwikkelingsplan geeft meer een ontwikkeling voor de middellange 

termijn aan. Wij moeten kijken naar de langetermijnontwikkeling en dat wij in deze 

behandeling alle aspecten gaan bespreken.  

En hier is mijn punt van orde, namelijk dat de president hier in het parlement in zijn rede heel 

duidelijk aangegeven heeft een wens om twee zeer belangrijke onderwerpen in een besloten 

vergadering, comité-generaal, te doen, namelijk het onderwerp van Volksgezondheid en de 

kwestie van Suralco-Alcoa.  

Met betrekking tot Volksgezondheid hebben wij net gezien dat de regering kenbaar heeft 

gemaakt hoeveel ministers ziek zijn. Ik wil niet eens zeggen dat datgene wat zich voltrekt 

hier binnen de Raad van Ministers een afspiegeling is in de samenleving. Nee voorzitter. In 

de samenleving is de situatie met betrekking tot volksgezondheid veel erger. Deze ministers 

krijgen alle faciliteiten.  

 

 



De Voorzitter: U heeft een punt van orde gevraagd. U heeft uw zorg al kenbaar gemaakt van 

waarom moeten die twee dingen in comité-generaal, maar dat is niet de orde van deze 

vergadering.  

 

 

De heer Santokhi (VHP), vraagt het woord voor een punt van orde: Mevrouw de voorzitter! 

Ja, maar dat probeer ik aan te geven, dat die volksgezondheid zo belangrijk is, dat ze alle 

ruimte krijgt tijdens de behandeling van het Ontwikkelingsplan en de begrotingsbehandeling 

en dat het parlement zich niet laat beperken straks door antwoorden van de zijde van de 

regering, dat wij gevraagd hebben dat dat naar comité-generaal gaat. Tweede is hetzelfde 

aspect met betrekking tot Suralco-Alcoa, dat wij alle vragen hier stellen en dat de regering het 

parlement in alle openheid en alle eerlijkheid volledig informeert, zodat dat wij niet 

geconfronteerd gaan worden met beperkingen.  

 

 

De Voorzitter: U wordt niet geconfronteerd met beperkingen vanuit de stoel om de 

begrotingen van Volksgezondheid te behandelen dan wel Natuurlijke Hulpbronnen en alle 

relevante vragen daarna aan de regering te stellen. Wij verwachten van de regering alle 

antwoorden. Er is alleen één kleine uitzondering bijvoorbeeld zoals u over Defensie iets zou 

kunnen vragen. Als iets misschien moeilijk is wegens staatsveiligheid, dan zal de regering 

aan het college vragen van kijk, kan ik dit op een andere manier beantwoorden? Dan gaat het 

college, niet de voorzitter, bepalen van oké wij moeten dat wel weten, maar misschien is het 

niet geschikt voor de openbare vergadering, maar verder moeten gewoon alle vragen normaal 

beantwoord worden. Zodra de regering iets heeft, waarvan ze denkt dat het niet in het 

voordeel van de natie is om het onmiddellijk in openbaar te zetten, dan moet de regering dat 

voorleggen. Wij verwachten betreffende de begroting, die hier ligt alle antwoorden van de 

regering. Dus wij gaan dan naar lid Belfort. Ik geef nu woord aan de fractieleiders die willen 

feliciteren. 

 

 

De heer Belfort (AC): Mevrouw de voorzitter! Als sporter ben ik verheugd en maak gelijk 

van de gelegenheid gebruik om Miguel van Assen alsook alle andere sporters, de 

taekwondoka’s en ook de karateka’s, die Suriname vertegenwoordigd hebben, alsook het 

volledige team van Inter Moengotapu, voor de bijzondere prestaties. Deze sporters hebben 

Suriname positief op de kaart gebracht en wij kennen de klappen van de zweet. Persoonlijk 

weet ik hoeveel offers deze jonge Surinamers moeten brengen om op wereldniveau te 

presteren. Nogmaals feliciteer ik iedereen en geheel Suriname in het bijzonder Kabiten 

Theresia, de moeder van van Assen - ik weet hoe ze zich voelt op dit moment - en alle andere 

sporters die Suriname positief uitdragen. Gefeliciteerd, Suriname! 

 

 

De heer Zeeman (BEP): Mevrouw de voorzitter! Ook wij feliciteren de jongeman Miguel 

van Assen met de behaalde prestatie op sportgebied voor Suriname en wensen hem heel veel 

succes in zijn verdere carrière. Ik wil ook de aandacht van de regering vragen voor deze 

jonge sporters.  

 

 

Mevrouw Karta-Bink (PL): Mevrouw de voorzitter! PL-fractie brengt ook de felicitaties 

over aan alle sporters en zeker ook de samenleving met het behalen van goud. In het 

bijzonder willen wij ook de jongeman van Assen bedanken voor zijn inzet. Daarnaast willen 



wij van het ministerie, van de regering weten zijn/haar beleid is ten aanzien van sporters die 

aan internationale wedstrijden meedoen. Het is mooi en waar dat zij ons op de kaart zetten. 

Ze doen hun uiterste best, maar wat kunnen zij verwachten van onze regering. Wij vragen bij 

dezen die ondersteuning ook te geven, want het kost heel veel geld.  

 

 

De heer Rusland (NPS): Mevrouw de voorzitter! Ook vanuit de NPS-fractie wensen wij de 

sporters, die positieve resultaten hebben behaald, en de samenleving te feliciteren in het 

bijzonder de heer Miguel van Assen met zijn goud. Ik denk dat het toch wel in deze setting 

een goede gelegenheid is om aan te geven, dat ik enkele jaren geleden toevallig bij betrokken 

was, toen wij het AK-stadion, die in zeer deplorabele toestand verkeerde, moesten renoveren. 

Wij hebben toen bemiddeld om de fondsen op tafel te leggen. Er is toen een afspraak 

gemaakt met het AK-stadion, met de SVB, om na te gaan hoe het Streepy stadion verder 

ingezet zou kunnen worden, maar ook om de mogelijkheid te bekijken of het stadion richting 

de atletiek sport gebracht zou kunnen worden, omdat de activiteiten richting Streepy stadion 

toen niet geweldig waren, om het zo te zeggen. Die afspraak is gemaakt en ik moet zeggen, 

dat ik enkele dagen terug geconfronteerd ben geworden met informatie, waarbij er op dit 

moment discussies plaatsvinden over de bestemming van het Streepy stadion met eventueel 

de mogelijkheid dat het een bepaalde bestemming krijgt, waardoor uiteindelijk de sport in 

Suriname nadelig beïnvloed zou kunnen worden als de zaken lopen zoals die gepland zijn. Ik 

zou dus de regering via u willen oproepen om toch wel nauwkeurig te kijken naar de 

ontwikkelingen bij het Streepy stadion en ervoor te zorgen dat die gelegenheid, die faciliteit, 

die eigenlijk centraal ligt voor de sporters in Paramaribo absoluut niet zodanig te beheren dat 

het verloren gaat voor de sport in Suriname. Dus nogmaals een oproep aan de regering om de 

zaak nauwkeurig te volgen, maar bij de begrotingsbehandeling komen wij daar eventueel op 

terug.  

 

 

De Voorzitter: Ik zie lid Breeveld, maar voordat ik lid Breeveld het woord geef, krijg ik toch 

nog een nagekomen bericht over een Jaïr Tjon En Fa. Die is een wielrenner, die diverse 

successen in de afgelopen dagen en weken heeft gehaald. In feite begrijp ik dat hij in de US 

Sprint Grant Prix heeft gewonnen en dat hij dus terugkeert naar Florida. Wij moeten dus Jaïr 

Tjon En Fa ook in onze felicitaties meenemen. Lid Breeveld!  

 

 

De heer Breeveld (DOE): Mevrouw de voorzitter! Wij willen alle sporters, die successen 

voor Suriname hebben gehaald hartelijk feliciteren. Ik denk dat het een hele grote inspiratie is 

voor jonge mensen om te zien dat wij inderdaad de internationale podia halen en wij weten 

hoe moeizaam dat kan gaan voor de individuele sporters, maar wij zijn bijzonder dankbaar. 

Felicitaties aan degene die nu het goud voor ons gehaald heeft. Wij weten dat de inzet enorm 

geweest om daartoe te komen. Hetgeen u net naar voren bracht, zou ik ok graag naar voren 

willen brengen, namelijk de heer Jair Tjon En Fa. Die is namelijk bezig ook via een stichting, 

wij hebben daar ook informatie gekregen hier in het parlement, om zijn weg te banen naar 

Tokyo 2020. Ik zou ten aanzien daarvan toch de regering erop willen attenderen dat wij ook 

deze jonge Surinamer ondersteunen in zijn gang om uiteindelijk in Tokyo te komen in 2020. 

Hartelijke felicitaties aan degene die tot nu toe iets bereikt hebben.  

 

 

De Voorzitter: Dank u wel. Vicepresident!  

 



 

De heer Adhin (vicepresident van de Republiek Suriname): Mevrouw de voorzitter! Wij 

feliciteren wederom ook vanuit deze plek de sporters. Ten aanzien van de vragen zal de 

minister van Sport en Jeugdzaken daarop ingaan tijdens de beantwoording.  

Wat de vragen betreft, zal dan zij tijdens de begroting verder daarop ingaan. Er zijn wat 

interessante ontwikkelingen, maar dat zal zij wel doen.  

 

 

De Voorzitter: Maar dat betekent dat wij dat pas in de tweede ronde gaan horen. Als er 

interessante ontwikkelingen zijn in verband met deze actualiteit, wilt de minister dat nu of 

later op de dag doen of donderdag? Wanneer? Vicepresident!  

 

 

De heer Adhin (vicepresident van de Republiek Suriname): Mevrouw de voorzitter! Het 

gaat erom dat wij structureel proberen vanuit een soort van rangenstelsel van deskundigen, 

verschillende rangen, te kijken hoe wij sporters van deskundigen naar instructeurs, naar 

begeleiders willen inbrengen om zo de sporters tegemoet te komen en zeker die 

deskundigheid vast te houden. Er moet gekeken worden, willen wij dat via fonds doen, willen 

wij via subsidie doen, hoe wij dat allemaal willen inrichten, maar de minister zal daarop 

ingaan. De vraag is geweest, hoe kunnen wij die mensen structureel…en vooral de 

deskundigen die wij willen vasthouden, zo goed mogelijk accommoderen. Maar op die zaken 

zal de minister ingaan.  

 

 

De Voorzitter: Heel belangrijk dat de regering de deskundigheid bevordert, maar uit de 

praktijkervaring weet ik ook, regering, dat sommige sporters en zeker in ons land altijd, maar 

zeker nu, niet alleen de deskundigheid nodig hebben, maar dat jonge mensen soms moeten 

gaan werken om hun gezin te helpen onderhouden. Willen wij dat ze willen sporten, dan 

zullen we ook wat dat betreft voorzieningen moeten treffen voor hun, heel concreet. U vraagt 

het woord, vicepresident? Vicepresident!  

 

 

De heer Adhin (vicepresident van de Republiek Suriname): Mevrouw de voorzitter! Dat is 

precies de verlichting die wij proberen te brengen met zo een structuur.  

 

 

De Voorzitter: Dan hebben wij de mededeling gehad. Ik had al aan de orde gesteld waar wij 

mee bezig zijn. Dus wij kunnen nu overgaan tot de orde van de dag. Lid Gajadien heeft een 

tweede punt van orde van de begrotingsbehandeling, wordt dat ondersteund? Het derde punt 

van orde voor de VHP-fractie. Lid Gajadien!  

 

 

De heer Gajadien (VHP), vraagt het woord voor een punt van orde: Mevrouw de voorzitter! 

Als u de VHP-fractie bedoelt, dan geeft dat duidelijk aan dat wij trachten om goede orde op 

gang te brengen. Nee, omdat u bij het begin de wijzigingen hebt doorgegeven aan de regering 

met betrekking tot de begrotingen. Wij hebben niets gehoord vanuit de regering hoe daarop 

ingegaan zal worden. Dat is één.  

Ten tweede, hebben wij ook eerder suggesties gehoord hier in het parlement, ook van de 

minister van Financiën dat er nota’s van wijziging ingediend zouden worden. Dus ik vraag 

deze dingen voorde goede orde, zodat wij bij de behandeling goed in kunnen gaan. Wat 



duidelijkheid vanuit de regering, wat er zal gebeuren, in welke fase, wat ingediend zal 

worden, als die wijzigingen komen. En nog een ander afspraak; u weet dat wij in het 

parlement een ander afspraak hadden dat wij voor de begrotingsbehandeling de geüpdatete 
cijfers van Francien opgestuurd zouden krijgen. Die hebben wij helaas tot nu toe nog niet 

gekregen. Voor de duidelijkheid en voor de goede orde en voor de duidelijkheid krijgen wij 

die zaken graag opgestuurd.  

 

 

De Voorzitter: Wat Financiën betreft laat ik weer vragen. Ik had de minister bericht 

gestuurd, dus ik neem aan dat hij updatet …  

Wat betreft de begrotingen, zoals ik had aangegeven, gaan wij ervan uit dat wij absoluut 

nota’s van wijziging moeten krijgen van Handel en Industrie en Openbare Werken, anders 

kunnen wij die wet niet goedkeuren of anders gaan wij geen geld hebben voor Toerisme en 

Communicatie; dat heb ik al gezegd. Ik neem niet aan dat dat de bedoeling is van de regering. 

Dus voor die twee ministeries tenminste moeten er nota’s van wijziging binnenkomen. 

Vicepresident vraagt het woord. Vicepresident!  

 

 

De heer Adhin (vicepresident van de Republiek Suriname): Mevrouw de voorzitter! U 

heeft gevraagd of de begroting van TCT ingetrokken kan worden en dan komen de nota’s van 

wijziging. Ik heb dat intussen doorgegeven aan de minister en hij moet de juiste formulering 

even bekijken. Wij moeten kijken wat juridisch correct is. Moet zij ingetrokken worden of 

kan zij in die nota komen? Ik denk van niet, maar dat moeten wij te zijner tijd oplossen. We 

moeten dat doen en dat zullen wij dus op korte termijn doen, zodat wij dat ook in de 

behandeling kunnen meenemen.  

 

 

De Voorzitter: Het betekent gewoon dat los van de indiening van de twee gewijzigde 

begrotingen, er gewoon een brief komt van de president dat de begroting van TCT als wet …, 

Anders blijft zij hier bij ons aanhangig liggen. Dat is meer een technische kwestie, omdat het 

een begroting betreft die dan ergens anders ondergebracht wordt. Daarom was de formulering 

intrekking onder indiening van die twee andere begrotingen. Maar goed, wij hebben 

natuurlijk allemaal gehoord. Daarover heeft het lid Gajadien het, dat er nog meer nota’s van 

wijziging komen, maar dat is gebruikelijk tijdens de begrotingsbehandeling. Dus ik neem aan 

dat ze op tijd worden ingediend, zodat ze tenminste met de tweede ronde meegenomen 

kunnen worden. Mag ik vragen dat wij de eerste spreker … Lid Misiekaba!  

 

 

De heer Misiekaba (NDP): Mevrouw de voorzitter! Van deze zijde zal het lid Kensenhuis de 

spits afbijten. 

 

 

De Voorzitter: Ik mag hopen dat mijn wens in vervulling gaat bij de nieuwe 

Comptabiliteitswet, dat de begrotingen als 1 wet worden ingediend. Dat bespaart mij ook wat 

leeswerk. Lid Kensenhuis!  

 

 

 

Einde deel 1 

Vervolg op deel 2 


