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STAATSBLAD
van de
REPUBLIEK SURINAME
______________________________________________________________
WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-DE
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te
worden vastgesteld; heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale
Assemblée,
bekrachtigd de onderstaande Wet.
Artikel 1
De 12-DE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar
2011 betreffende het MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
VOLKSHUISVESTING wordt vastgesteld als volgt:
TITEL I: Apparaatskosten
Bedragen x SRD 1.000
Code

Kostensoort

Bedrag

10

Personeelskosten

62.540

20

Materiele kosten

6.305

40

Aanschaffingen
Totaal Apparaatskosten

966
69.811
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TITEL II: Beleidsprogramma’s:
Bedragen x SRD 1.000
Code

Beleidsmaatregel

Bedrag

100

Schoolkledingactie

101

A.O.V. Fonds

104

Subsidie en Bijdragen

105

Medische kosten t.b.v On- en Minvermogenden

97.000

106

Financiële Bijstand en Alivio aan onvermogenden

39.429

107

Algemene Kinderbijslag (AKB)

10.620

108

Bijdrage aan medische hulpmiddelen

109

Afbouw/reparatie woningen sociaal zwakkeren

110

LISP

121

Behoeftige kinderen

123

Grondontwikkelingsbedrijf NV (GOB)

127

Opvangcentrum voor jongens, Koela

130

Versterken Child Indicators Monitoring System (CIMS)

131

Instituut en scholing

11.495

132

Woningbouwprogramma

16.500

133

Overbruggingsregeling

9.455

134

Bigi Sma Dey

1.000

135

Bijdrage in acute nood situaties

136

Gemeenschapsontwikkelingsprogramma

137

Vestiging permanent en nationaal overheidsmonitorings-mechanisme voor
de systematische dataverzameling, -evaluatie, bijsturing en promotie van
beleid dat voortvloeit uit regionale en internationale committering
Zorgvervoer

138

800
232.179
5.705

300
2.000
10.634
909
16.500
194

750
1.400

Totaal Beleidsprogramma’s

TITEL III: Middelenbegroting
Bedragen x SRD 1.000

1.440

250
389
458.949

Code

Ontvangsten

Bedrag

80.60.14

Verkoop geneeskundige hulpkaarten

200

Totaal Niet-belasting middelen

200
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90.00.20

Unicef

1.055

Totaal Donor middelen

1.055

90.10.01

China

90.10.05

IDB

9.633

Totaal Ontvangen Leningen

9.633

Totaal middelenbegroting

10.888

TITEL IV: Parastatalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Algemeen Oudedags Voorzieningsfonds (AOV)
Stichting Beheer en Exploitatie Bejaarden Centra – SBEB - Huize Ashiana
Stichting Beheer en Exploitatie Crèches – SBEC
Esther Stichting
Stichting Trainingsprojecten voor Jeugdige Gehandicapten (TJG)
Stichting Kinder –en Jongeren Telefoon(KJT)
Stichting Bouw en Exploitatie Woningen (BEW)
Stichting Low Income Shelter Program (LISP)
Stichting Volkshuisvesting Suriname(SVS)
Artikel 2

1.
Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2.
Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar
afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
3.
De ministers van Financiën en Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn
belast met de uitvoering van deze wet.
Gegeven te Paramaribo, de 30ste augustus 2011
DESIRÉ D. BOUTERSE
Uitgegeven te Paramaribo, de 5e september 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
L. DIKO
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WET VAN 30 AUGUSTUS 2011 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-E
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
VOOR HET DIENSTJAAR 2011 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING.
MEMORIE VAN TOELICHTING
De memorie van toelichting in de wet van de 12 e afdeling van de ontwerpbegroting
van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2011 betreffende het Ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting, wordt alsvolgt gewijzigd:
Bij Staatsbesluit van 10 oktober 1991(SB 1991 no.58) is de instelling en de
taakstelling van Departementen van Algemeen Bestuur geregeld. Het ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting kreeg binnen dat geheel van taakopvattingen de
opdracht te zorgen voor:
1. het algemeen welzijn, in het bijzonder de sociale en maatschappelijke zorg
voor bejaarden (senioren burgers), lichamelijk en geestelijk gehandicapten
(mensen met een lichamelijk en / of verstandelijke beperking) en de jeugd,
waaronder de zorg voor de onder toezicht van de Staat gestelde jeugdigen;
2. het algemeen maatschappelijk werk;
3. het toezicht op weeshuizen, internaten en soortgelijke maatschappelijke
instellingen;
4. het algemeen maatschappelijk opbouwwerk waaronder het bevorderen van
indirecte acties gericht op de verbetering van het woon- en leefklimaat;
5. het sociaal verzekeringswezen, het één en ander in samenwerking met de
daarvoor in aanmerking komende ministeries, evenals sociale voorzieningen
en de sociale zekerheid;
6. de bevordering van de huisvesting;
7. de bevordering van het kredietwezen ten behoeve van de sociale
woningbouw, het één en ander in samenwerking met het Ministerie van
Financiën;
8. het beheer en de toewijzing van volkswoningen.
Deze taakstellingen vormen de beleidsuitgangspunten die in concrete acties zijn
omgezet, gericht op de verbetering van de leefomstandigheden van iedereen en van
de doelgroepen in het bijzonder. Voor de ten uitvoerlegging van deze opdracht
verbindt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zich tot de volgende
missie:
Het scheppen en herscheppen van condities voor sociale zekerheden en
bestaansgaranties, waardoor mensen zichzelf kunnen ontwikkelen, hun denken en
attitude kunnen veranderen en kracht kunnen putten ter verbetering van de eigen
leefomstandigheid en de leefgemeenschap waartoe ze behoren en om te geraken uit
de vicieuze cirkel van armoede en achterstelling.
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Algemeen Welzijn
Op basis van deze missie en de principes van de Social Safety Net reform (SSN) kan
het concept “algemeen welzijn” als volgt worden omschreven:
1. Het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke toestand van kwetsbare
groepen; de laagste inkomensgroepen, senioren burgers, mensen met een
beperking, kinderen, jeugdigen en alleenstaande moeders binnen de
samenleving;
2. De waarborging van de kwaliteit van het leven van sociaal zwakkeren en
kwetsbare groepen. Het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke basis en
condities in termen van toegang tot gezondheid, educatie, arbeid,
participatie in de maatschappij (middels sociale contacten en sociale
activiteiten) en huisvesting. Het sociaal beleid zal ontwikkelingsgericht en
een preventief karakter moeten hebben.
Het sociaal zekerheidsstelsel (SSN) is bedoeld om de sociale zekerheid van
individuen te garanderen. Deze betreffen totnogtoe een algemene
ziektekostenverzekering, de pensioenregeling, de uitkering bij arbeidsongeschiktheid,
de invaliditeitsuitkering, de uitkering in verband met overlijden en het
zwangerschapsverlof.
Maatschappelijk Werk en Maatschappelijk Opbouwwerk
Om het ‘algemeen welzijn’ te garanderen, zullen vanuit het ministerie de dienst- en
hulpverlenende activiteiten gericht op het detecteren, voorkomen, verminderen,
signaleren en oplossen van factoren die de welzijnskansen van personen en gezinnen
bedreigen of verminderen, worden aangepakt door:
1. De begeleiding van personen die in (een) sociale of psychosociale
noodsituatie(s) verkeren;
2. het signaleren van maatschappelijke tekorten;
3. de
begeleiding
in
verband
met
persoonlijkheidsontplooiing,
maatschappelijk functioneren, relatiebekwaamheid, huwelijks- en
gezinsleven, psychische of fysieke beperkingen;
4. het bevorderen van de maatschappelijke integratie en participatie van
personen,
gezinnen en gemeenschappen die in sociale
achterstandsposities verkeren.
De voornoemde immateriële begeleiding is een belangrijk uitgangspunt geworden in
het traject van de duurzame armoedebestrijding. In dit kader zal het “Puente
programma” in samenwerking met de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS)
worden uitgewerkt, waarbij de sociaal zwakkeren worden ondersteund en begeleid.
Hierdoor kan de transformatie plaatsvinden van armenzorg naar duurzame
armoedebestrijding.

2011

6

No. 120

Het ministerie houdt er rekening mee dat naast de financiële
ondersteuningsprogramma’s die totnogtoe symbool zijn van het Welzijnsbeleid, ook
activiteiten dienen te worden ontplooid met het doel de behoeftige (hulpvrager) te
ondersteunen in het proces naar zelfstandigheid.
Het maatschappelijk opbouwwerk is een methodische en intentionele wijze om, met
en door de gemeenschappen, het op welzijn gerichte functioneren van de
samenleving te bevorderen door het scheppen van omstandigheden, structuren en
relaties die bijdragen tot een grotere participatie en integratie in het maatschappelijk
gebeuren.
Het Sociaal Verzekeringswezen
Het sociaal verzekeringswezen is bedoeld om de sociale zekerheid van individuen te
garanderen via sociale verzekeringen dan wel voorzieningen.
Bij de toekenning van sociale voorzieningen (financiële uitkeringen en
geneeskundige hulp kaarten) aan sociaal zwakkeren en kwetsbare groepen werd
totnogtoe uitgegaan van een niet duidelijk omschreven toewijzingscriteria. Voor de
transparantie van het beleid en de optimalisering van de zorg, onder andere het
versterken van de immateriële dienst- en de hulpverlening, zullen deze criteria
worden getoetst en geëvalueerd. Op basis van de bevindingen zal een aan de tijdgeest
aangepast criteria worden gepresenteerd.
Verder zullen maatregelen worden genomen ter versterking van de dienstverlening
o.a. via gezinscoaches etc.
Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting kiest hiermee voor verruiming
van het huidige welzijnszorgpakket, zodanig dat het actiegebied van de zorg niet
langer beperkt blijft tot slechts het (ad-hoc) geven van financiële steun of subsidie,
maar zich voortaan ook verbindt aan programma’s en activiteiten die kunnen
bijdragen aan duurzame armoedebestrijding in het land.
Dit houdt onder meer in dat het Ministerie zich, conform haar taakstelling, verbindt
aan een landelijke implementatie van programma’s en activiteiten ter bevordering van
het sociaal-maatschappelijke welzijn van de Surinaamse burgers. In dit verband
bestudeert het ministerie de mogelijkheid om ten behoeve van de sociaal zwakkeren
in het district Sipaliwini en andere veraf gelegen leefgemeenschappen in de overige
districten, voorzieningen te treffen die de sociale noodsituatie kunnen minimaliseren.
Het ministerie buigt zich thans over opties die op korte termijn moeten leiden tot
voorstellen voor de aanpassing van de Algemene Oudedags Voorziening(AOV) en
Algemene Kinderbijslag(AKB) uitkeringen en de Financiële Bijstand(FB). In dit
verband worden ook de subsidies aan opvanginstellingen die belast zijn met de zorg
van de genoemde kwetsbare groepen onder de loep genomen.
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De ontwerpwet “Opvanginstellingen” is op 9 december 2009 ter goedkeuring
aangeboden aan De Nationale Assemblee. Na afkondiging van deze wet zullen
verdere uitvoeringsactiviteiten worden ontplooid voor de ordening en de regulering
van de opvangsector in het algemeen, en voor opvanginstellingen ten behoeve van
kinderen en jeugdigen, mensen met een beperking en senioren burgers in het
bijzonder. Hiermee wordt inhoud gegeven aan de taakstelling betreffende het toezicht
op weeshuizen, internaten en soortgelijke maatschappelijke instellingen.
Beleidsprioriteiten t.b.v. Kinderen en Jeugdigen:
1. Inventarisatie en implementatie van kwaliteitsstandaarden in de
kinderopvanginstellingen;
2. gefaseerde implementatie van de landelijke beschikbaarheid van de diensten hulpverlening via de dienst Jeugdzorg;
3. verbetering van bestaande accommodaties en deskundigheidsbevordering
d.m.v. trainingen van personeel t.b.v. dienst Jeugdzorg, de dienst
Kindervoeding, het opvangcentrum Koela en de overheidscrèches;
4. de mogelijkheid voor overheidsinternaten zal bekeken worden;
5. evaluatie en zonodig aantrekken van gekwalificeerd personeel
(maatschappelijk werkers en groepswerkers) ten behoeve van de dienst
Jeugdzorg en het opvangcentrum Koela;
6. M.b.t. de dienst Kindervoeding:
a. evaluatie van het controlemechanisme voor het in aanmerking
komen van melk en/of voeding;
b. aantrekken van keukenpersoneel;
c. evaluatie van de Dienst met als doel het opzetten van een
infrastructuur voor landelijke implementatie van de
dienstverlening via de dienst Kindervoeding;
7. evaluatie en zonodig verbeteren en versterken van bestaande
overheidscrèches en onderzoek naar de behoefte op landelijk niveau, met
accent op het binnenland;
8. versterken van de afdeling Begeleiding van de Stichting Beheer en
Exploitatie Crèches (SBEC) in het kader van de implementatie van
kwaliteitsstandaarden voor kinderopvang
9. herdenking van de internationale dag voor kinderen op 20 november.
Beleidsprioriteiten t.b.v. Senioren burgers:
Tot nog toe krijgt het beleid ten behoeve van senioren burgers binnen het Ministerie
van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vorm via de dienst Bejaardenzorg en de AOV
uitkeringen. De dienst Bejaardenzorg wordt te dien aard belast met de volgende
taakstelling:
1. De hulpverlening in de thuiszorg aan minder-draagkrachtige senioren
burgers;
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2. het inventariseren en signaleren van knelpunten die een kwalitatieve zorg
van de senioren burgers in de weg staan;
3. het bevorderen, ondersteunen en begeleiden van thuiszorg organisaties ter
verbreding van de zorg aan senioren burgers, en tevens het begeleiden en
adviseren van hulpverleners;
4. het intensiveren van de communicatie tussen de verschillende diensten
binnen het ministerie gericht op verbetering van de seniorenzorg;
5. het participeren in de Nationale Adviesraad voor het Bejaardenbeleid
(NARB) en het onderhouden van contacten met organisaties die actief zijn in
de zorg voor de senioren burgers;
6. herdenking van de internationale dag voor senioren burgers op 01 oktober
met als hoogtepunt de ‘Bigi Sma Dey’.
Ter optimalisering van de dienstverlening aan de senioren burgers in dit beleidsjaar
(2011) wordt vanwege het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het
huidige zorgniveau op basis van de hiervoor gevormde taakstelling getoetst en
geëvalueerd. Waar nodig zullen maatregelen worden genomen ter versterking van de
hulpverlening aan de senioren burgers.
Beleidsprioriteiten t.b.v. Mensen met een Beperking (m.m.e.b.):
De beleidsactiviteiten ten behoeve van m.m.e.b. zullen in samenspraak met de
relevante stakeholders1 worden uitgevoerd. Voor 2011 gelden de volgende
beleidsactiviteiten:
1. Effectuering van het wetsvoorstel "Voorziening Fonds Mensen met een
Beperking";
2. positionering en institutionele versterking van het dienstencentrum mens
met een beperking, waarin opgenomen de ‘dienst Gehandicaptenzorg' van
het Ministerie;
3. herdenking van de internationale dag van mensen met een beperking op 03
december;
4. effectuering van de job-coachtraining met als doel bevorderen van de
werkgelegenheid voor mensen met een beperking.
De Bevordering van de Huisvesting:
Het streven van de Regering is er op gericht in de periode 2011-2015 de heersende
woningnood in belangrijke mate te hebben teruggedrongen. Dit streven is gestoeld op
onderkenning van het recht op adequate en betaalbare huisvesting voor een ieder.
Conform de Grondwet dient het huisvestingsplan vastgesteld te worden bij wet.

1

De ministeries van Arbeid, Technologische Ontwikkeling & Milieu, Volksgezondheid,
Regionale Ontwikkeling, Openbare Werken, Onderwijs en Volksontwikkeling
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Het ontwerpwet Meerjaren Huisvestingsplan zal de contouren omvatten welke
bepalend zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van een landelijk Meerjaren
Woningbouwprogramma, waarin de sociale woningbouw, de volkswoningbouw, de
zelfbouw alsook de duurzame verbetering van de woningvoorraad zijn opgenomen.
De totstandkoming hiervan zal het resultaat zijn van consultatief overleg met alle
actoren en stakeholders binnen de sector huisvesting, voortkomende uit de publieke –
en de private sector alsook het maatschappelijk middenveld. In november 2009 is in
een sectoraal seminar de eerste aanzet gegeven tot de formulering van het Meerjaren
Huisvestingsplan.
Het Ministerie zal in dit beleidsjaar waarnodig verder uitvoering geven aan het
aflopende Meerjarenprogramma voor de sector Huisvesting. In dat kader wordt
gedacht aan projecten die van belang zijn voor de structurering, ordening en de
institutionele versterking van de sector. Het gaat voornamelijk om projecten die
betrekking hebben op de beleidsprogramma’s ‘Overbruggingsregeling’ en
‘Institutionalisering en Scholing’.
Voldoende bouw- en woonrijpe kavels, voldoende financiële middelen en
mogelijkheden, en doelmatig en wettelijk ruimtelijk-planologisch kader vormen de
belangrijkste condities voor de ontwikkeling en uitvoering van een landelijk
Meerjaren Woning- bouwprogramma. Daarnevens is de coördinatie van het
huisvestingsbeleid binnen de publieke sector van groot belang; de regiefunctie berust
bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De coördinatie en
samenwerking in de publieke sector heeft hoofdzakelijk betrekking op de ministeries
van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer,
Natuurlijke Hulpbronnen, Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling. De
betrokkenheid van het Ministerie van Financiën en Planning is eveneens van belang,
met dien verstande dat een voortdurende consultatie van dit departement
noodzakelijk is. De inspanningen worden gericht op de institutionalisering van de
hierbij voor ogen zijnde interdepartementale samenwerking.
Beleidsprioriteiten t.b.v. de Huisvesting Sector zijn:
1. Het opzetten, beheer en de monitoring van een centrale databank systeem
t.b.v. de huisvesting sector;
2. de bouw van een kantoor t.b.v. de departementsleiding van het ministerie;
3. institutionalisering van het directoraat Volkshuisvesting;
4. activering van de dienst Huisvesting Onderzoek en Planning;
5. voorbereiding en uitvoering van periodiek-cyclus van 10 jaren voor
woningbehoefte onderzoek;
6. operationalisering van het kwaliteitsinstituut;
7. operationalisering van het voorlichtingscentrum;
8. Instellen van een Nationale Habitat Commissie (NHC);
9. bevordering van doelmatige en transparante communicatie doormiddel van
een op te zetten communicatieplan;
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10. uitbreiding van het samenwerkingsverband met de Anton de Kom
Universiteit van Suriname. Ook zal in dit kader een nationale oriëntatie
plaatsvinden
over
de
mogelijkheden
van
functionele
samenwerkingsverbanden op diverse beleidsgerelateerde gebieden. De
bestaande publieksprivate samenwerkingsverbanden zullen voortgezet
worden en zo nodig worden geïnstitutionaliseerd
11. formulering van het Meerjaren Huisvestingsplan 2011-2015, waarin zal
worden opgenomen een raming van de noodzakelijke financiële
investeringen
12. het bouwen van 2000 sociale- en middenstandswoningen in het kader
armoedebestrijding;
13. trainingen voor NGO’s in de huisvestingssector;
opleiding t.b.v. bouwvaklieden.
De Bevordering van het Kredietwezen t.b.v. de Sociale Woningbouw, het e.e.a.
in samenwerking met het Ministerie van Financiën:
Om inhoud te geven aan deze taakstelling introduceerde het ministerie het Low
Income Shelter Programma (LISP I). Voor 2011 zijn het LISP II en het Low Middle
Income Shelter Programma (LMISP) in het vooruitzicht gesteld (zinsconstructie
veranderen door VHV daar LISP II en LMISP al een feit zijn). Het LMISP zal
gekoppeld zijn aan het beleidsmaatregel “Overbruggingsregeling”. Via LISP II
kunnen personen met een netto inkomen tussen SRD 675 en SRD 1.575 in
aanmerking komen voor een subsidie van de Staat in het kader van zelfbouw.
Ook zijn er diverse financieringsmodaliteiten gecreëerd door diverse instanties.
Onderzocht zal worden wat de mogelijkheden zijn voor huursubsidie (zinsconstructie
aanpassen).
Beheer en toewijzing van sociale woningen:
Voor de toewijzing en ontruiming van volkswoningen, wordt er een commissie
ingesteld door de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Voor de
transparantie zal nagegaan worden om de toetsingscriteria en procedures bij wet vast
te stellen.
Het beheer en exploitatie vindt plaats via de Stichting Volkshuisvesting.
TITEL I: Apparaatskosten
Bedragen x SRD 1.000
Code Kostensoort
10
20
40

Personeels
kosten
Materiële
kosten
Aanschaffingen

Totaal
Apparaatskosten

Realisatie Verwachte
2009
Realisatie
2010
32.270
3.944

52.000
4.135

400

400

36.614

56.535

Raming
2011
62.540

Raming
2012

Raming Raming Raming
2013
2014
2015

65.676

69.055

72.508

6.305

8245

9.069

9.976

966
69.811

1.063
74.984

1.169
79.293

1.286
83.770

72.508
9.976
1.286
83.770
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Toelichting op de apparaatskosten
10. Personeelskosten
Recapitulatie personeelskosten
Bedragen x SRD 1.000
Kostensoort

Bedrag

Ambtelijk

46.529

Vakantietoeslag

4.192

Overwerk

1.500

Werkgeverslasten Pensioenfonds

2.400

Werkgeverslasten Ziekenfonds

2.400

Bonussen en Gratificatie

250

Vakantiegelden

215

Functionele Toelagen

35

Persoonlijke Toelagen

1.400

Gezinstoelage en Kinderbijslag

200

Waarnemingstoelagen

35

Telefoonvergoeding

5

Representatievergoeding

45

Vervoersvergoeding

530

Kosten van opleidingen binnenland excl. r&v

555

Kosten van opleidingen buitenland excl. r&v

150

Seminars, workshops etc binnenland excl. r&v

299

Tijdelijk personeel

1.300

Deskundigen binnenland

500

Totale personeelskosten

62.540,00

Overzicht personeel directoraat Sociale Zaken
in %

In aantal

Salaris klasse in SRD

Laag Kader, FISO 1a-6c

85

1971

593-1793

Midden Kader, FISO 7a-8c

11

239

1590-2592

Hoger Kader, FISO 9a en hoger

4

77

2323+

Totaal

100

2287
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Overzicht personeel directoraat Huisvesting
in %

In aantal

Salarisklasse in SRD

Laag Kader, FISO 1a-6c

56

52

593-1793

Midden Kader, FISO 7a-8c

39

36

1590-2592

Hoger Kader, FISO 9a en hoger

7

6

2323+

Totaal

100

94

Losse Krachten
Aantal

Gemiddelde Maandloon in SRD

154

700

Het personeelsbestand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
(SoZaVo)bestond per juli 2010 uit 2381 landsdienaren en 154 losse krachten. Aan het
eind van het jaar 2010 zullen 38 ambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken
en mogelijk met pensioen uittreden. In dit haast afgelopen jaar en wel tot juli 2010
zijn 3 ambtenaren overleden. De invulling van de opengevallen functies zal naar
behoefte plaatsvinden. In dit begrotingsjaar zal het Ministerie de aanzet geven om
aan het sociaal beleid landelijk invulling te geven. In dit kader zal er op elk niveau
personeel worden aangetrokken. Verder verdient het te worden vermeld, dat het
ziekteverzuim voor dit dienstjaar (tot juli 2010) ±2% is, wat als heel hoog kan
worden aangemerkt.
Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal in het begrotingsjaar 2011
de
personeeladministratie
in
een
voor
het
ministerie
functioneel
personeelsinformatiesysteem digitaliseren. Ter optimalisering van de dienstverlening
vanuit het ministerie zullen op korte termijn beoordelings- en
functioneringsgesprekken met de te onderscheiden diensten en afdelingen worden
gestart. Het doel is vooral ook om inzicht te krijgen in de omvang van het
personeelsbestand, het functioneren van de te onderscheiden diensten en afdelingen
en de inzetbaarheid van het personeel. Verder is dit van belang voor het al dan niet
bevorderen van landsdienaren in dienst van het ministerie evenals voor de
vaststelling van de behoefte aan opleiding en training van het personeel.
De raming van SRD 49.345.000 zoals opgenomen in de ontwerpwet voor het
dienstjaar 2011, wordt gewijzigd naar SRD 62.540.000,- vanwege het feit dat de
verwachtte realisatie over het jaar 2010 geschat wordt op SRD 53.000.000,- en dat in
het afgelopen jaar, 88 personeelsleden in dienst zijn getreden. Verder worden ook de
meerkosten voor de implementatie van Fiso 2 meegenomen in de raming.
20. Materiële kosten
Het gaat er bij de materiële kosten om de reguliere uitgaven.
De raming conform de nota van wijziging ziet er als volgt uit:
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Materiële kosten
Advertenties en Bekendmakingenkosten
Bewakingskosten
Gebouwen en Energie
Binnenlandse Reiskosten
Binnenlandse Verblijfskosten
Buitenlandse Reiskosten
Buitenlandse Verblijfskosten
Contributies
Voorlichting
Gereedschappen en Apparatuur
Huur gebouwen en terreinen
Huur voertuigen
Kantoorkosten
Kopieerkosten
Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen
Onderhoud gebouwen en terreinen
Onderhoud meubilair en inventaris
Onderscheidingen en andere feestelijke bijeenkomsten
Schoonmaakkosten
Seminars, workshops etc.
Verbouwingen
Verzekeringen
Voeding
Overige materiële kosten
Totale Materiële Kosten

Bedrag in SRD
10.000
150.000
350.000
350.000
350.000
275.000
250.000
125.000
50.000
475.000
250.000
550.000
467.000
150.000
200.000
450.000
250.000
225.000
75.000
315.000
370.000
30.000
60.000
528.000
6.305.000

De raming van SRD 2.699.000,- zoals opgenomen in de ontwerpbegroting voor het
dienstjaar 2011, wordt gewijzigd naar SRD 6.305.000,- vanwege de hierna volgende
redenen:
1. ter continuering van het beleid, dient in overweging te worden genomen de
verwachtte realisatie over het jaar 2010, voor een bedrag van
SRD 4.135.000,2. het landelijk opereren van het ministerie waarbij de dienstverlening (de
welzijnszorg) waar mogelijk naar de hulpvrager zal worden gebracht.
Daartoe zullen o.a. kantoren worden opgezet en ingericht, en personeel
worden aangetrokken, frequenter afleggen van binnenlandse dienstreizen;
3. het versterken van de afdeling Bejaarden en Gehandicapten vervoer. Het
vervoer van senioren burgers en mensen met een beperking zal weer worden
opgepakt;
4. de volledige exploitatie van het directoraat Volkshuisvesting uit nationale
middelen. Voorheen werden de materiële kosten voor dit directoraat
gefinancierd met middelen uit het Sectorfonds;
5. het 65 jarig bestaan van het Ministerie op 16 januari 2011. In deze begroting
zijn financiële middelen opgenomen voor het organiseren van activiteiten;
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40. Aanschaffingen:
De raming van SRD 392.000,- zoals opgenomen in de ontwerpbegroting voor het
dienstjaar 2011, wordt gewijzigd naar SRD 966.000,-, vanwege verruiming van
beleid. In de ontwerpbegroting is alleen gedacht aan vervangingsinvesteringen en het
herinrichten van het hoofdgebouw na renovatie zoals overeengekomen met ministerie
van openbare werken.
Ook zal in dit dienstjaar de volledige aanzet worden gegeven voor de landelijke
implementatie van het welzijnsbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting. Dit brengt met zich mee dat op diverse locaties kantoren zullen
worden ingericht en het nodige personeel worden aangesteld. Het ministerie zal
verder ter bevordering van de leefbaarheid op de werkplek op korte termijn starten
met een gefaseerd herstel en renovatie plan.
De raming voor 2011 conform de nota van wijziging ziet er als volgt uit:
Aanschaffingen

Bedrag in SRD

Gebouwen en terreinen

375.000

Inventaris

175.000

Automatisering

75.000

Gereedschappen

45.000

Vervoermiddelen

240.000

Overige aanschaffingen

56.000

Totale aanschaffingen

966.000

TITEL II: Beleidsprogramma’s
Tabel 1:Bedragen x SRD 1.000

Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming Raming
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2011
MOP beleidsgebied: verbetering sociale bescherming ( welzijnsbevordering).
Algemeen doel: het garanderen van basiszekerheden aan personen en huishoudens die tijdelijk of structureel
niet in staat zijn een eigen inkomen te verwerven.
MOP beleidsprogramma: verbetering voorzieningen aan kinderen die bescherming behoeven
100:
Schoolkleding
en
hulpmiddelen
114: Herdenking “dag rechten
van het kind” (incl promotie van
kinderrechten)
116: Opzetten child abuse
netwerk/
Bescherming
van
kinderen tegen geweld
121: Behoeftige kinderen

350

350

800

800

800

800

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

856

680

909

1.000

1.100

1.210

1.330

130: Versterken Child Indicators
Monitoring System (CIMS)
107: Algemene Kinderbijslag

490

475

1.440

385

385

385

385

1.062

928

10.620

12.845

14.130

15.545

17.100
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127: Opvangcentrum, Koela

235

256

282

137: Vestiging permanent en
300
250
nationaal
overheidsmonitoringsmechanisme
voor
de
systematische
dataverzameling,
-evaluatie,
bijsturing en promotie van beleid
dat voortvloeit uit regionale en
internationale committering
MOP beleidsprogramma: rationalisatie subsidiebeleid sociale instellingen

350

450

500

6.903

7.593

8.352

14.700

295

194

214

104: Subsidie en Bijdragen

612

5.404

5.705

6.276

389

138: Zorgvervoer

MOP beleidsprogramma: verbetering ziektekostenregeling voor on- en minvermogenden
105 : Medische kosten t.b.v. Onen Minvermogenden

108.000 128.000

97.000 130.000

130.000 130.000 130.000

108 Bijdrage aan medische
180
400
300
300
300
300
300
hulpmiddelen
MOP beleidsprogramma: materiële hulpverlening in de vorm van een financiële bijstandsvergoeding aan
onvermogenden.
106: Financiële Bijstand en
12.878 13.970 39.429 16.060
16.863 17.706 18.592
Alivio aan onverm.
135:Bijdrage
aan
acute
750
750
750
750
750
noodsituatie’s
136:Gemeenschaps
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
Ontwikkelingsprogramma
MOP beleidsprogramma: verbetering zorg aan senioren burgers
101: A.O.V. Fonds

147.095 147.688

232.179281.402
1.000

134 : Bigi sma dey

1.000

287.030 292.771 298.626
1.000

1.000

1.000

MOP beleidsprogramma: uitvoering programma’s voor lage inkomensgroepen
109: Afbouw/reparatie woningen
sociaal zwakkeren

110: Low Income
Program LISP

Shelters

898

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

4.168,18

2.780

10.634

0

0

0

0

2011

No. 120

16

MOP beleidsprogramma: rationalisering en versterking instituten huisvestingssector aanpassing
ruimtelijke ordening t.b.v. t.b.v. woningbouw

123: Grondontwikkelings-bedrijf

12.906,81

28.875

16500 200.000 220.000

220.000 220.000

MOP beleidsprogramma: vergroting uitvoeringscapaciteit bouwsector
131 Instituut en Scholing

4.477,06

5775

132 Woningbouwprogramma

6.746,70

16.000

133.Overbruggingsregeling

2.800,04

13.475

Totaal

11.495

4.000

16.500 200.000

9.455

8.500

4.000

4.000

4.000

220.000 220.000 220.000

8.500

8.500

8.500

318.219,79 366.095 458.949 867.232 9156746 924.666 933.917

TOELICHTING PER BELEIDSMAATREGEL
Beleidsmaatregel 100: Schoolkleding en Hulpmiddelen
Deze beleidsmaatregel wordt jaarlijks ten behoeve van behoeftige leerlingen van het
lageronderwijs uitgevoerd. In de urbane en sommige rurale gebieden zijn de
aanvragen tot nog toe gedaan door de ouders/verzorgers van leerlingen die in het
bezit zijn van een geneeskundige hulp kaart (GH-kaart) of de schoolleider van de
school waar de leerling onderwijs geniet. De aanvraag wordt op een daarvoor
ontworpen aanmeldingsformulier gedeponeerd bij het wijkkantoor van de
districtsafdeling.
Aanvragen ten behoeve van leerlingen in het district Sipaliwini en andere veraf
gelegen leefgemeenschappen in de overige districten, worden door de schoolleiders
gedaan en gedeponeerd bij het wijkkantoor van de districtsafdeling. In de voorgaande
schooljaren werd, om geconstateerde logistieke redenen, de voorziening aan deze
leerlingen in natura verstrekt. Als gevolg van de verruiming van het pakket en de
verwachtte toename van aanvragen zal het budget toenemen. De raming voor deze
beleidsmaatregel voor 2011 is gesteld op SRD 800.000, -
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Raming voor de schoolkleding en hulpmiddelen voor 2011
Schooljaar

Aantal
geregistreerden
2009/2010

Prognose
geregistreerden
2010/2011

2010/2011
Schoolkleding

2010/2011
hulpmiddelen

Kleuter

763

900

37,50

50,00

Uit
te
keren
bedrag
o.b.v.
prognose
78.750,00

GLO

4465

6000

47,50

50,00

585.000,00

VOJ

1022

1200

52,50

50,00

123.000,00

LTS

56

118

62,50

50,00

13.275,00

Totaal

800.025,00

De raming van SRD 228.000,- zoals opgenomen in de ontwerpbegroting voor het
dienstjaar 2011, wordt gewijzigd naar SRD 800.000,- vanwege verruiming van
beleid. In de ontwerpbegroting is slechts rekening gehouden met schoolkleding, maar
er zal ook gedacht worden aan hulpmiddelen ten behoeve van behoeftige leerlingen.
Beleidsmaatregel 101 : A.O.V. Fonds
Bij wet van 20 maart 1981(SB 1981) werd de Algemeen Oudedagsvoorzieningfonds
opgezet. Tot de doelgroep worden gerekend: Surinamers die de leeftijd van 60 jaar
hebben bereikt en 60-jarige ingezetenen met een niet-Surinaamse nationaliteit. Een
ingezetene met een niet-Surinaamse nationaliteit moet wel 10 jaar onafgebroken in
Suriname hebben gewoond en gedurende die tijd AOV-premie hebben gestort. De
hoogte van de AOV-uitkering is te rekenen van 01 januari 2008 vastgesteld op SRD
275,- per maand per rechthebbende. Voor het dienstjaar 2011 zullen de AOVuitkeringen worden gecontinueerd. Het aantal geregistreerden per eind juli 2010
bedroeg 43.297 personen. De gemiddelde toename is ± 0,2% per maand.
Het ministerie heeft met verschillende stakeholders gesprekken gevoerd in het kader
van verhoging van de AOV uitkering. Mede ter vergroting van de weerbaarheid van
de rechthebbenden, zal het ministerie op korte termijn voorstellen doen om de
uitkering gefaseerd aan te passen en wijzigingen in het systeem door te voeren.
De verhoging van de AOV uitkering wordt in fase 1 verhoogd van SRD 275 naar
SRD 350 en in fase 2 van SRD 350 naar SRD 425. De calculatie voor de AOV
verhoging is gemaakt op basis van kosten voor o.a.:
a. Ontbijt
b. Maaltijden
c. Woongelegenheid
d. Verzorging
e. Sanitaire voorzieningen
Verder wordt serieus de optie bestudeerd om de uitbetaling van AOV uitkeringen aan
rechthebbenden in het district Sipaliwini en de veraf gelegen leefgemeenschappen in
andere districten uit te besteden aan een bankinstelling in verband met de efficiëntie
en de doelmatigheid van de middelen.
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De raming van SRD 96.498.000,- zoals opgenomen in de ontwerpbegroting voor het
dienstjaar 2011, wordt gewijzigd naar SRD 230.056.094,-, gezien de realisatiecijfers
in 2010, en mede door verhoging van de AOV uitkering, is de raming nu vastgesteld
op SRD 230.056.094,- .
Overzicht geraamde uitgaven:

Bedrag in SRD

Subsidie t.b.v. A.O.V. uitkering

230.056.094,00

Exploitatiekosten
Raming 2011

2.122.906,00
232.179.000,00

Beleidsmaatregel 104: Subsidie en Bijdragen
Conform de taakstelling van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, is
dit ministerie verantwoordelijk voor de toezicht op maatschappelijke instellingen die
belast zijn met sociale dienstverlening en de bescherming van de kwetsbare groepen.
Het beleid van het ministerie is gericht op het toekennen van subsidies aan die
instellingen voor het dekken van exploitatietekorten. Onderstaande tabellen geven
een overzicht van subsidies aan instellingen zoals hiervoor aangegeven.
Overzicht van toegekende vormen van bijdragen/subsidies aan overheidsstichtingen:
Instelling
bijdrage/subsidie Bedrag voor 2010 Bedrag voor 2011
in SRD
in SRD
Stichting
Beheer
Exploitatie Exploitatietekort
730.000,730.000,Bejaardentehuizen
Stg. Trainingsprojecten Jeugdige Exploitatietekort
37.000,37.000,Gehandicapten
Esther Stichting
Exploitatietekort
360.000,360.000,Stichting Beheer Exploitatie Creches
Exploitatietekort
333.000,333.000,Stg. Kinder en Jongerentelefoon
Exploitatietekort
400.000,400.000,Totaal
1.860.000
Overzicht van toegekende
SRD
Instelling
Betheljada
Stigesu
Stg. Vr. Stim. Creches
Lotjeshuis
Stiondi
Stichting voor het Kind

vormen van bijdragen/subsidies aan particuliere sociale instellingen in
bijdrage/subsidie
Exploitatietekorten
Exploitatietekorten
Exploitatietekorten
Exploitatietekorten
Exploitatietekorten
Exploitatietekorten

Begroting voor 2010
80.000,25.000,25.000,16.500,120.000,Totaal

Bedrag voor 2011
80.000,25.000,25.000,16.500,15.000,120.000,281.500,-
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Overzicht van de toegekende vormen van bijdragen/subsidies aan overige instellingen in SRD
Instelling
bijdrage/subsidie
Begroting
voor Bedrag
2010
2011
Mr. Huber stichting
Exploitatietekorten 80.000,80.000,Het Leger des Heils
Exploitatietekorten 10.000,10.000,SOGK
Exploitatietekorten 70.000,70.000,Tabernacle of Faith and Love Exploitatietekorten 17.500,17.500,Ministries
Stichting De Stem
Exploitatietekorten 25.000,25.000,Stichting WIN Nickerie
Exploitatietekorten 25.000,25.000,Totaal

voor

227.500,-

Subsidie particuliere sociale instellingen op basis van verblijfdagen
Bij de raming van de kosten t.b.v. subsidie aan particuliere sociale instellingen
(kinder-, wees- en bejaardentehuizen) wordt uitgegaan van 15 kindertehuizen met een
gemiddeld aantal van 60 pupillen per tehuis per jaar (365 dagen) en 7
bejaardentehuizen met een gemiddeld aantal van 40 senioren bewoners per tehuis per
jaar. (365 dagen). De subsidie per pupil per dag is vastgesteld op SRD 4,50 en die per
senioren burger per dag is vastgesteld op SRD 3,50.
De subsidievragende instelling dient bij zijn aanvraag te overleggen: een financieel
verslag van het afgelopen jaar, de begroting behorende bij de nieuwe aanvraag, een
overzicht van de geplande activiteiten en een overzicht van het personeel en de
cliënten. De coördinatie voor de zorg van en de subsidie t.b.v. de particuliere sociale
instellingen, ligt in handen van de dienst Coördinatie Particulier Initiatief (CPI). Deze
Dienst maakt op basis van oriëntatiebezoeken aan deze instellingen een verslag van
de leefomstandigheden. Ondersteund door het onderzoek naar de hygiëne van de
afdeling milieu-inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (ministerie
van Volksgezondheid) wordt de subsidieaanvraag verder behandeld. Het geraamde
subsidiebedrag voor 2011 is SRD.1.835.950,-.
Bijdrage aan sociale particuliere instellingen i.h.k.v. het assistentieprogramma
Teneinde te komen tot wet -en regelgeving binnen de opvangsector is de ontwerpwet
Opvanginstellingen op 9 december 2009 aangeboden aan de Nationale Assemblee. In
de voorbereiding van de ontwerpwet werden workshops en informatiebijeenkomsten
met en t.b.v. relevante actoren georganiseerd.
Centraal daarbij was de vraag naar het nut van wetgeving en standaarden voor
kinderopvang instellingen en het concept ‘Early Childhood Development’ (ECD). De
Universiteit van Suriname, studierichting Sociologie, is ingehuurd om een studie te
doen naar de huidige situatie binnen dertig geselecteerde kinderopvanginstellingen.
De workshops hebben in ieder geval geleerd dat er bij de instellingen veel behoefte
bestaat aan zowel technische- als financiële ondersteuning (assistentie programma).
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Ter ondersteuning van de instellingen en inhoud te geven aan het assistentie
programma is een bedrag van SRD 1.500.000,- uitgetrokken.
De instellingen vallende onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
zullen ook via het assistentieprogramma op het gewenste niveau gebracht worden.
Bekeken wordt in welke vorm dit assistentieprogramma kan worden voortgezet. Het
Ministerie is van oordeel dat de implementatie van standaarden voor kinderopvang
noodzakelijk is en dat de instellingen vallende onder het beheer van het ministerie
aan de vereiste standaarden moeten voldoen. Het aantal instellingen dat landelijk in
kaart is gebracht is gesteld op 332 instellingen. De totale raming voor subsidies
bedraagt voor het dienstjaar 2011
SRD 5.704.950,Totaal overzicht van de toegekende vormen van bijdragen/subsidies:
Subsidies en bijdragen
bijdragen/subsidies aan Overheidsstichtingen en particuliere sociale
instellingen
bijdragen/subsidies aan kinderinstellingen
bijdragen/subsidies aan overige instellingen
bijdrage op basis van verblijfdagen
assistentieprogramma
Totaal

Bedrag in
SRD
1.860.000
281.500
227.500
1.835.950
1.500.000
5.704.950

De raming van SRD 3.528.000,- zoals opgenomen in de ontwerpbegroting voor het
dienstjaar 2011, wordt gewijzigd naar SRD 5.704.950,-. gezien de verwachtte
realisatie in het jaar 2010.
Beleidsmaatregel 105: Medische kosten t.b.v. On- en Minvermogenden
Op 20 mei 2010 is een interdepartementale werkgroep Beheersing Kosten
Ligdagtarieven On- en Minvermogenden (BKLOM) door de minister van Sociale
Zaken en Volkshuisvesting geïnstalleerd. In deze werkgroep hebben zitting,
vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting,
Financiën en Volksgezondheid. Het ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting is vastbesloten om de medische kosten beheersbaar te maken en zal
te dien aard in het dienstjaar 2011 de nodige maatregelen nemen. Het ministerie is
overeenkomsten aangegaan met nierdialyse klinieken, verpleeghuizen en thuiszorg
organisaties. In 2009 is het tarief voor nierdialyse vastgesteld op SRD 400,-. Voor
wat betreft de nieuwe ligdagtarieven is het streven erop gericht deze op korte termijn
overeen te komen en te implementeren. Op grond van het bovenstaande en gezien de
verwachte realisatie 2010, is de raming van SRD 83.555.000,- in de ontwerp
begroting 2011, gewijzigd naar SRD 97.000.000,-.
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Overzicht medische kosten, bedragen in SRD:
categorie kosten

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Raming 2011

2009

Jan. t/m Juli 2010

Medicamenten

16.897.420,36

3.442.022,14

16.000.000,-

Lig-en verpleegkosten

54.412.411,00

10.751.689,70

50.000.000,-

Poliklinische Kosten

35.601.649,76

11.679.596,16

30.500.000,-

Overige medische kstn.

199.965,00

27.933,67

Totaal

107.111.446,12

25.901.241,67

500.000,97.000.000,-

Het ministerie houdt rekening mee dat de medische kosten als gevolg van fluctuaties
op de valuta markt kunnen toenemen. De nieuwe ligdagtarieven zullen als gevolg
daarvan ook voor een stijging zorgen. De begroting 2011 voor medische kosten is
geraamd op SRD 97.000.000, Op grond van het bovenstaande is de raming van SRD 83.555.000,- zoals opgenomen
in de ontwerp begroting voor het dienstjaar 2011, gewijzigd naar SRD 97.000.000,-.
Overzicht medische kosten
categorie kosten
Medicamenten:
Lig- en verpleegkosten:
Poliklinische kosten:
Thuiszorg
Totaal raming voor 2011

Bedrag in SRD
16.000.000,00
50.000.000,00
30.500.000,00
500.000,00
97.000.000,00

Beleidsmaatregel 106: Financiële Bijstand en Alivio aan Onvermogenden
Deze beleidsmaatregel is gebaseerd op criteria welke door het ministerie is
geformuleerd en goedgekeurd door de Raad van Ministers. De categorie behoeftigen
die in aanmerking komen voor FB zijn o.a. GH-kaarthouders (type A) en mensen met
een beperking(m.m.e.b.). Voor hen geldt dat zij daartoe een aanvraag moeten
indienen op een der wijkkantoren. Het uitgekeerd bedrag varieert per
gezinshuishouding en gezinssamenstelling.
De financiele uitkering aan mensen met een beperking is per ingaande 1 februari
2011 verhoogd naar SRD 225. In dit dienstjaar zullen deze uitkeringen worden
voortgezet. Het Ministerie is voornemens de achterstand van 1 jaar in de uitkeringen
in het distrikt Sipaliwini in te lopen. Het ministerie zal na een evaluatie voorstellen
doen voor de aanpassing van de FB aan deze categorie bijstandtrekkers. Het
ministerie overweegt vooral aan jonge (tiener) moeders, die verder (willen) studeren
financiële bijstand te verlenen i.h.k.v. de dagopvang (crèches) van het jonge kind.
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Overzicht FB cliëntenbestand:

District
Paramaribo
Nickerie
Coronie
Saramacca
Brokopondo
Sipaliwini
Marowijne
Wanica
Para
Commewijne
Totaal

Bestand 2009
3563
659
70
200
726
6220
643
1600
391
57

Verwachte bestand 2010
3619
657
74
203
890
6426
631
1652
383
582
14.129

15.117

Raming 2011
3981
723
81
223
979
7069
694
1817
421
640
16.628

Naar aanleiding van de verhoging van de Financiële Bijstand uitkering van SRD 150
naar SRD 225 aan mensen met een beperking wordt het geraamde bedrag van SRD
39.429.000 instede van SRD 18.795.000.
Beleidsmaatregel 107: Algemene kinderbijslag
De AKB is geregeld bij wet van 1973, G.B.107 en wordt verstrekt aan huishoudens
t.b.v. het kind. De AKB wordt slechts aan huishoudens uitgekeerd waarvan het
gezinshoofd niet uit andere bronnen aanspraak maakt op kinderbijslag. De uitkering
bedraagt SRD 3,- per kind per maand met een maximaal van 4 kinderen per gezin.
Het cliëntenbestand bestaat voor het 1e kwartaal van 2010 uit 11.060 gezinnen met
een totaal van 26.900 kinderen. Uit gesprekken met functionarissen van het
Algemeen Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Financiën is
overeengekomen om voor de berekening van een nieuw AKB bedrag het
Consumenten Prijsindexcijfer(CPI) als uitgangspunt zal worden gehanteerd, daar
deze de relatie weergeeft tussen de gemiddelde kosten van een aantal goederen en
diensten van enige jaren. Op basis van het CPI is de hoogte van de AKB uitkering in
dit dienstjaar vastgesteld op SRD 30,-. Naar aanleiding van de aanpassing van de
AKB uitkering, is het verwachtbaar dat er een toename zal plaatsvinden in het aantal
geregistreerde kinderen. Op grond van het bovenstaande en gezien de verwachte
realisatie 2010, is de raming van SRD 606.000,- in de ontwerpbegroting 2011,
gewijzigd naar SRD 10.620.000,-.
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Overzicht van het cliëntenbestand per kwartaal over 2009 en 1 e kwartaal 2010
en de raming over het jaar 2011:
bestand 1e
Kwartaal
2009

Bestand 2e
Kwartaal
2009

bestand 3e
Kwartaal
2009

bestand 4e
kwartaal
2009

bestand 1e
kwartaal
2010

verwachtte
bestand
1e kwartaal
2011

Aantal gezinnen

9.902

10.115

10.552

10.736

11.060

11.595

Aantal kinderen

24.125

24.687

25.613

26.141

26.900

27.800

Bedrag p/kwartaal

215.625

220.461

226.647

234.400

240.000

2.919.000

Beleidsmaatregel 108: Bijdrage aan Medische Hulpmiddelen
Deze beleidsmaatregel is bedoeld om te kunnen voorzien in de medische
hulpmiddelenvoorziening voor behoeftigen. Tot deze medische hulpmiddelen
behoren o.a. prothesen, orthesen, gezichts- gehoor- en verzorgingsmiddelen op basis
van medische indicatie, hulpmiddelen ter bevordering van de mobiliteit van
personen, aankoop medicamenten. Op grond van het bovenstaande en gezien de
verwachte realisatie 2010, is de raming van SRD 261.000,- in de ontwerpbegroting
2011, gewijzigd naar SRD 300.000,-.
Overzicht bijdrage aan medische hulpmiddelen:
Jaar

2008
2009
Janmei
2010

Begrafenis
kosten
12 10.140,
6
6.225,
8
21.000,
-

Prothesen

CT-scan

Brilkosten

Pacemaker

14

28.691,16

47

12

3.796, -

0

15

40.745, -

30

19

6.583.46

5

17

56.305.83

9

3

21.485,
-

0

17.529,
11.500,
4.830,
-

29.451,

Medische
kosten
3
6.800, 40

71.725.82,

14

39.348,80

Beleidsmaatregel 109: Afbouw/Reparatie Woningen Sociaal Zwakkeren.
Deze beleidsmaatregel is er op gericht om minderdraagkrachtige gezinnen die
vanwege hun inkomenssituatie geen toegang hebben tot de bestaande
financieringsfaciliteiten voor de afbouw dan wel renovatie van hun woning te
accommoderen.
Om in aanmerking te kunnen komen voor technische hulp dan wel financiële
bijstand, kunnen gezinnen behorende tot de laagste inkomensgroep een aanvraag
indienen bij het ministerie.
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In verband met de behandeling van de aanvraag wordt een technisch en financieel
onderzoek verricht, waarvan de uitkomst wordt meegenomen bij de beoordeling van
de betreffende aanvraag. In 2009 is een bedrag van SRD 880.000,- beschikbaar
gesteld aan 49 behoeftige gezinnen. De projectie voor 2010 is dat er 57 behoeftige
gezinnen, en wel voor een totaal bedrag van SRD 998.000,- zullen worden
geaccommodeerd.
Het is de beleidsintentie om een landelijke aanpak door te voeren om zodoende meer
gezinnen te accommoderen in eerder genoemde voorziening. Op grond van het
bovenstaande en gezien de realisatie 2010, is de raming van SRD 653.000,- in de
ontwerpbegroting 2011, gewijzigd naar SRD 2.000.000,-.
Beleidsprogramma 110: Low Income Shelter Program II (LISP II)
Het Low Income Shelter Program II, is gericht op het leveren van een bijdrage aan de
armoedebestrijding door het verstrekken van financiële hulp aan minder
draagkrachtige huishoudens, opdat deze zelf hun huisvestingssituatie kunnen
verbeteren. Deze hulpvorm bestaat uit een subsidiebedrag, welke niet terug betaald
hoeft te worden en welke naast de eigen inbreng van het huishouden wordt verstrekt
voor de eigen nieuwbouw, afbouw van een woning in aanbouw, reparatie en/of
uitbreiding van een bestaande woning. Voorts zal eveneens indien nodig een
aanvullende lening moeten worden aangevraagd bij de deelnemende banken.
Het Tweede Low Income Shelter Program welke een looptijd heeft van 5(vijf) jaren –
2010-2014 – is gestoeld op het uitgangspunt van het voortbouwen op successen van
het eerste Low Income Shelter Program. De financiering van dit
woningbouwprogramma geschiedt uit een leningsovereenkomst van US$ 15 miljoen
tussen de Staat Suriname en de Inter-American Bank (IDB) en een eigen
staatsbijdrage van US$ 314.000.
Doelgroep van het LISP II zijn huishoudens met een gezamenlijk maandelijkse netto
inkomen van SRD 900. De begunstigden zullen subsidie ontvangen ter waarde van
US$3.000,- voor het bouwen, uitbreiden of renoveren van een woning. Het
streefaantal begunstigden van dit programma is gesteld op 3100.
Streefaantal begunstigden
Het streefaantal begunstigde huishoudens onder het LISP-II is 3.100, verspreid over
de implementatieperiode van vijf jaar. Er is voor elk jaar van het Programma en voor
elk geografisch interventie gebied van het land, een streefaantal begunstigden
vastgesteld.
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LISP-II Geografische Interventiegebieden
Gebied 1

Brokopondo tot Sipaliwini langs de Surinamerivier (binnenland) + Dorpen in
Sipaliwini langs de Marowijnerivier

Gebied 2

Inheemse dorpen in Sipaliwini ten zuiden en ten westen van de Beneden-Corantijnrivier
plus het gebied van de Boven-Corantijnrivier die grenst aan Sipaliwini

Gebied 3

Nickerie, Coronie en Saramacca

Gebied 4

Kustgebied van Commewijne en Marowijne

Gebied 5

Paramaribo, Wanica en Para

Initieel aantal LISP II Doel-Begunstigden per jaar en interventiegebied
Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

TOTAAL

% van het totaal

Gebied 1

10

25

25

25

25

110

4%

Gebied 2

10

20

20

20

20

90

3%

Gebied 3

80

160

200

200

160

800

26%

Gebied 4

70

140

175

175

140

700

23%

Gebied 5

140

280

350

350

280

1400

45%

TOTAAL

310

625

770

770

625

3100

100%

10%

20%

25%

25%

20%

100%

Jaarlijks streven
(% van het totaal)

Op 15 september 2010 is het LISP-II gelanceerd en gaat officieel 15 november 2010
van start in de Interventiegebieden 3, 4, en 5. Het opleveringsmodel van gebieden 1
en 2 is nog in voorbereiding door de PIU, en zal derhalve in deze gebieden in het
tweede kwartaal van jaar 2011 van start gaan.
Partnerships
De deelnemende Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s)
- Stichting SARI => Interventie Gebied 3
- Stichting Lust en Rust => interventie Gebied 4
- Stichting WBG => Interventie Gebied 5
- Stichting NVB => Interventie Gebied 5
- Stichting Habitat Homes => Interventie Gebied 5
De deelnemende Intermediaire Financiële Instellingen (IFI’s)
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Suritrust NV
De Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO g.a.
De SCHAKEL Spaar- en Kredietcoöperatie g.a.
Finatrust De Trustbank NV

In 2011 bedraagt de raming ten behoeve van het verstrekken van subsidies SRD
9.634.000
(Dit is onderdeel van de leningsovereenkomst). Hierbij zullen 935 begunstigden in
aanmerking komen voor subsidie.
Voor apparaatkosten en overige project administratie en projectmanagement kosten
ter versterking van de Stichting LISP is het bedrag van SRD 1.000.000,- geraamd (
Dit wordt gefinancierd uit de nationale begroting). In 2011 bedraagt de raming ter
uitvoering van het LISP II SRD 8.994.250,-. Op grond van het bovenstaande en mede
door gewijzigde beleidsinzichten, is het bedrag van SRD 63.000,- opgenomen in de
ontwerpbegroting 2011, gewijzigd naar SRD 10.634.000,Beleidsmaatregel 121: Behoeftige kinderen
De Dienst Kindervoeding is belast met de beschikbaarstelling van voeding en melk
aan behoeftige kinderen in de voorschoolse,- en schoolleeftijd (in gezinnen,
overheidscrèches en andere particuliere instellingen). Totnogtoe vindt dit plaats in het
kustgebied, voornamelijk aan kinderen die ondervoed zijn of daarmee bedreigd
worden. De dienst Kindervoeding van het ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting is belast met de coördinatie van de distributie. Deze geschiedt op
medische of sociale indicatie. Het ministerie is doende voorwaarden te scheppen
zodat in het dienstjaar 2011, de beschikbaarstelling van kindervoeding landelijk
plaatsvindt.
Overzicht Pupillenbestand dienstjaar 2010
no.

Omschrijving

Aantal instellingen

Totaal aantal pupillen

1
2
3

Crèches
Residentiële instellingen
Gezinnen

13
24
15

566
870
65
1.501

Totaal

Kostenoverzicht
Kostensoort
Verzorgingskosten

Bedrag in SRD
734.000,-

Gaskosten
Aanschaffingen keukeninventaris

10.000,150.000,-

Huishoudelijke uitgaven
De raming voor het dienstjaar 2011

15.000,909.000,-
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Het is de beleidsintentie om een landelijke aanpak door te voeren om zodoende meer
behoeftige kinderen te kunnen voorzien van voeding. Op grond van het bovenstaande
en gezien de realisatie 2010, is de raming van SRD 444.000,- in de ontwerpbegroting
2011, gewijzigd naar SRD 909.000,-.
Beleidsmaatregel 123: Grondontwikkelingsbedrijf NV.
Het GOB is een werkarm van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.
De regering is in het bezit van 67% van de aandelen. Op 23 juli 2009 is de oprichting
van het GOB goedgekeurd en bekrachtigd door de Raad van Ministers middels
missive no. 369/R.v.M. Tevens heeft de publicatie van voormeld bedrijf plaatsgehad
op 16 maart 2010.
Met de operationalisering van het vermeld bedrijf worden enkele significante
voorwaarden geschapen welke bevorderlijk zijn voor een duurzame aanpak van de
woningnood en de voorziening in de woningbehoefte.
Het GOB heeft primair als taak het duurzaam en integraal ontwikkelen en exploiteren
van voldoende bouw- en woonrijpe kavels, in het bijzonder t.b.v. de laagste
inkomensgroepen.
Hierbij is belangrijk de grondverbetering, de ontsluiting en de inrichting van
openbare
ruimten.
Zij zorgt tegelijkertijd voor een financieel kader om ontwikkelingskosten en
grondopbrengsten met elkaar te verevenen. Daarmee is zij een instrument om
continuïteit in woningbouwprogramma’s te brengen en de staatsbegroting zo min
mogelijk te belasten.
Het bedrijf zal ook publiek-private samenwerkingsverbanden aangaan met o.a.
marktpartijen i.v.m. het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige
projecten.
Binnen het directoraat Volkshuisvesting is in verband met de voorbereiding,
ontwikkeling en uitvoering van het Stedelijk Ontwikkelingsplan Richelieu een
behoorlijke (meetbare) ontwikkeling van capaciteit sprake geweest en is als zodanig
benodigde deskundigheid opgebouwd t.b.v. het GOB. Voor de verdere
operationalisering van het GOB zijn de opstart kosten geraamd op SRD 8.822.000,-.
Overzicht opstartkosten GOB
Soorten kosten
Personeelskosten intern
Personeelskosten extern
Marketing
Huisvesting Inventaris
Huisvesting Uitbreiding
Huisvesting Verbruik

Bedrag in SRD
3.100.000
1.280.000
736.000
610.000
800.000
296.000
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Middelen
Opleidingen, trainingen en workshops
Software ICT en support
Totaal

820.000
600.000
580.000
8.822.000

Plan voorbereidende studies en ontwikkelingskosten districten (200 woningen)
District
Commewijne (Richelieu) (5 ha)
Marowijne (5 ha)
Brokopondo (5 ha)
Sipaliwini (5 ha)

Bedrag in SRD
1.100.000
1.300.000
1.400.000
1.478.000
1.200.000

Para (5 ha)
Wanica (5 ha)
Totaal
Overzicht opbouw beleidsmaatregel GOB
Activiteit
Opstartkosten GOB
Planning project ontwikkelingskosten totale districten
Totaal

1.200.000
7.678.000

Bedrag in
SRD
8.822.000,00
7.678.000,00
16.500.000,00

De raming van SRD 18.849.000,- in de ontwerp begroting 2011, gewijzigd naar
SRD 16.500.000,00,-.
Beleidsmaatregel 127: Koela
Het opvangcentrum Koela, is belast met de opvang en begeleiding van kinderen en
jongeren met gedragsproblemen, in de leeftijdsklasse tussen 6-16 jaar. In 2010 zijn er
slechts 2 pupillen door Koela opgevangen en begeleid door onderbezetting van
gekwalificeerd personeel. Op grond van de doelstelling en de standaarden zoals
opgenomen in de ontwerpwet Opvanginstellingen is het van belang dat Koela wordt
gerenoveerd en gekwalificeerd personeel wordt aangetrokken. In 2011 zullen 2
volledig gerenoveerde units ter beschikking zijn waardoor (met optimale
personeelsbezetting) 16 pupillen kunnen worden opgevangen.
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Het ministerie onderzoekt de mogelijkheid om i.h.k.v. een efficiënte en doelmatige
benutting van beschikbare en potentiële faciliteiten ook moeilijk opvoedbare meisjes
onder te brengen in Koela. Om volledige invulling te geven aan de taakstelling van
het Ministerie inzake het algemeen welzijn van kinderen en jeugdigen en op grond
van het bovenstaande, is de raming van SRD 101.000,- in de ontwerp begroting 2011,
gewijzigd naar SRD 194.000,-.
Overzicht raming kosten in 2011 :
Activiteit
Verzorgingskosten (voeding)
Gaskosten
Aanschaffingen keukeninventaris
Huishoudelijke uitgaven
Totaal

Bedrag in SRD
174.811,1.000,9.529,8.660,194.000,-

Beleidsmaatregel 130: Versterken Child Indicators Monitoring System (CIMS)
In het verleden leverde de Verenigde Naties in het bijzonder de Unicef een
substantiële financiële bijdrage aan de realisatie van Beleidsmaatregel 130, Child
Indicators Monitoring System (CIMS). Dit vond plaats in het kader van het
samenwerkingsverband tussen de Regering van Suriname en de Verenigde Naties in
het bijzonder de Unicef. In de afgelopen begrotingsjaren zijn de overheidsbijdrage en
die van de Unicef steeds opgebracht en is er uitvoering gegeven aan de projecten.
Gezien de gewijzigde financiële positie van de VN en de gewijzigde inzichten in de
allocatie van de beschikbare financiële middelen zijn voor het begrotingsjaar 2011
van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting minder financiële
middelen beschikbaar gesteld door de Unicef.
Gezien via de Beleidsmaatregel 130 een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de
uitvoering van specifieke beleidsaspecten het kind rakende, is continuering van de
betreffende beleidsmaatregel een noodzaak.
Gezien de uitvoering van de betreffende beleidsmaatregel in het belang is van de
Staat Suriname en haar primair ten goede komt, is continuering en verhoging van de
staatsbijdrage aan beleidsmaatregel 130, Child Indicators Monitoring System (CIMS)
een noodzaak.
Activiteiten

1. Informatieverschaffing en implementatie van standaarden in residentiële

kinderinstellingen.
Toelichting: door de steeds groter wordende sociaal-maatschappelijke nood
is in het bijzonder de informele vorm van opvang toegenomen. Deze neigt
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echter tot wildgroei welke kan leiden tot bedreiging van het welzijn van de
personen die worden opgevangen. Gezien deze bijna explosieve groei en het
feit dat de kosten voor exploitatie van elke vorm van opvang in de afgelopen
jaren drastisch zijn gestegen, is het van belang dat er een kader gecreëerd
wordt waarbinnen een goede zorg geboden kan worden aan cliënten en dat
de overheid mede zorg draagt voor het lenigen van de sociaalmaatschappelijke nood in de gemeenschap. Naar aanleiding hiervan is het
noodzakelijk om in afwachting op de goedkeuring van de ontwerpwet
Opvanginstellingen, de kinderinstellingen bewust te maken van de
standaarden en hen de nodige begeleiding te bieden om te kunnen voldoen
aan de standaarden.

2. Opstellen en implementeren van een integraal en beleidssamenhangend

actieplan voor de coördinatie van alle hulpvragen van kinderen en hun
families in kwetsbare situaties. Hieronder vallen het opzetten en
versterken van structuren, het aanschaffen van materiaal en het verzorgen
van specifieke trainingen.
Toelichting: in verband met het versterken van het netwerk van
hulpverlenende instanties is het van belang een Centraal Coördinatiepunt
op te zetten en de instanties te versterken.

3. Ontwikkelen en uitvoeren ECD -trainingscyclus.

Toelichting: in het kader van de follow-up van een Train-de-Train training
in ‘Early Childhood Development’ (ECD), gevolgd door twee (2)
ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, is er
momenteel een ECD-training gaande bedoeld voor het personeel van de
Stichting Beheer en Exploitatie Crèches, SBEC (hoofden, onderhoofden en
groepsleidsters). Het ligt in de bedoeling deze training aan te bieden aan het
totale personeelsbestand van de SBEC. Het is de beleidsintentie in dit
begrotingsjaar deze trainingscyclus aan te bieden aan het personeel van
particuliere crèches.

4. Training netwerk van de Stichting Kinder -en Jongerentelefoon, de KJT.

Toelichting: hierbij gaat het om de partners in het doorverwijsnetwerk van
de KJT. De training is bedoeld om het netwerk te versterken. De
ketenbenadering voor de bescherming van het kind krijgt hiermee verdere
gestalte.

5. Awareness en outreach door de Stichting Kinder -en Jongerentelefoon.

Toelichting: deze zijn bedoeld om de bekendheid van de KJT en haar
activiteiten onder de doelgroep effectief te promoten.
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6. Ontwikkelen kindvriendelijke omgeving in en rond crèches onder beheer

van SBEC.
Toelichting: momenteel wordt er gewerkt aan een projectvoorstel voor het
kindvriendelijk inrichten van een aantal crèches met gelden van de UNICEF.
Hieronder vallen renovatie van de gebouwen en ruimtes, het aanbieden
van trainingen, het bevorderen van de ouderparticipatie en het
aanschaffen van spel- en ontwikkelingstimulerend materiaal. Dit project zal
in 2011 voortgezet worden.

7. Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2010 onderzoek

Toelichting: In 2010 is het veldwerk van het MICS onderzoek uitgevoerd.
De verwerking van de data is ook in 2010 opgestart. Het MICS onderzoek
betreft een landelijk huishoudonderzoek naar het welzijn van vrouwen en
kinderen. In 2011 zal de rapportage van het onderzoek worden afgerond.

Geraamde financiële bijdrage:
Met de uitvoering van deze opgesomde projecten is een totale overheidsbijdrage van
SRD. 385.000, -, (DRIEHONDERD EN VIJF EN TACHTIG SURINAAMSE
DOLLARS) gemoeid. De Unicef-bijdrage aan de uitvoering van de opgesomde
projecten
is
begroot
op
SRD.
1.055.000,
-,
(EENMILJOEN
VIJFENVIJFTIGDUIZEND SURINAAMSE DOLLARS).
In verband met de voortgang van de uitvoering van de bovengenoemde projecten is
de benodigde financiering in 2011 geraamd op SRD 1.440.000,-.
Overzicht bijdragen in SRD t.b.v. de 7 projecten in het dienstjaar 2011:
Project
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5
Ad 6
Ad 7
Unicef
bijdrage
Totaal

Staatsbijdrage
50.000
20.000
40.000
50.000
50.000
75.000
100.000
1.055.000
1.440.000
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Beleidsprogramma 131: Instituut en Scholing
In de organisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal het
directoraat Volkshuisvesting, meer dan voorheen, verantwoordelijk zijn voor de
coördinatie van de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van het
integraal beleid betreffende de volkshuisvesting.
Deze maatregel welke een aantal projecten omvat heeft als doelstelling het
zorgdragen voor de benodigde competenties en capaciteit van alle betrokken actoren
en stakeholders uit de publieke - , de private sector en het maatschappelijk
middenveld binnen de sector huisvesting.
In dit kader dienen de volgende maatregelen beslag te krijgen:
1. Opzet en inrichting kantoor departementsleiding:
Om te voldoen aan de huidige en toekomstige eisen en voorwaarden m.b.t.
alle activiteiten van de departementsleiding is een vlotte en efficiënte
coördinatie van het beleid binnen het ministerie een must. Het is daarom van
eminent belang dat de departementsleiding in 1 gebouw gehuisvest is. Een
gebouw met specifieke inrichting voor een klantvriendelijke
dienstverlening, waarbij vooral rekening gehouden wordt met m.m.e.b. In
2010 is het gebouw reeds aanbestedingsgereed voorbereid en zal het in 2011
verder ter hand worden genomen. De geraamde kosten bedragen
SRD 8.107.330,=.
Overzicht geraamde kosten:
Bouwkundige werken
Infrastructurele werken
Technische installaties
totaal
2.

Bedrag in SRD
4.866.400,2.579.500,661.430,8.107.330,-

Reactivering dienst Huisvesting Onderzoek en Planning:
Deze beleidsinspanning is van eminent belang in verband met de realisatie
van één der specifieke doelstellingen voor de sector huisvesting; het betreft
in deze het institutionaliseren en organiseren van systematisch onderzoek
ten behoeve van de kwantitatieve en kwalitatieve inzichten in de
woningnood, de woningbehoefte en de woningvoorraad. Het beheer en de
monitoring van een centrale databank systeem t.b.v. de huisvesting sector is
een must. De raming voor 2011 bedraagt SRD 245.250,=.

Overzicht geraamde kosten
voorbereiding onderzoek woningbehoefte (o.a. woningnood en woningvoorraad)
Archivering
Totaal

Bedrag in SRD
150.000,95.250,245.250,-.
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Ontwerp en fysieke realisatie van het Kwaliteitsinstituut:
Na een positieve beoordeling van de kwaliteit van bouwmaterialen,
bouwproducten en bouwmethoden en de vaststelling of deze voldoen aan de
geldende normen en richtlijnen, zal na goedkeuring certificaten worden
afgegeven. In 2009 en 2010 is i.s.m. de Bouw en Constructie Sector
(Algemene Aannemersvereniging (AAV), Organisatie van Raadgevende
Ingenieursbureau in Suriname (ORIS), Unie van Architecten in Suriname
(UAS) een projectdossier, businessplan en projectorganisatie opgezet. In
2011 zal gewerkt worden aan het ontwerp en fysieke realisatie van het
Kwaliteitsinstituut. De kosten zijn begroot op SRD 1.370.600,=.

Overzicht van de geraamde kosten
Gebouw
Apparatuur
Inventaris

Bedrag in SRD
577.500,481.250,19.250,-

Transport
IT-infrastructuur
Werkkapitaal
De totale raming voor 2011 bedraagt:

96.250,115.500,77.000,1.370.600,-

4.

Operationalisatie Voorlichtingscentrum
Begeleiden van de zelfbouw is een van de belangrijke aspecten
bevordering van de huisvesting en woningbouw. In dit kader is
projectvoorstel “Opzet van het Voorlichtingscentrum” voorbereid
goedgekeurd door het directoraat Volkshuisvesting. De kosten voor
dienstjaar 2011 zijn geraamd op
SRD 462.600,=.

Overzicht geraamde kosten:
Apparatuur
Kantoorinventaris
Technische accessoires
Keukeninventaris
Terreinwerken
Communicatie
Terreinwagens (2X)
Kantoorinrichting
Bouwkundige voorzieningen
De totale raming bedraagt in totaal

Bedrag in SRD
75.756,45
35.400,75
31.485,30
2.695,9.625,9.625,192.500,24.062,50
80.850,462.600,-

ter
een
en
het

2011
5.

Instellen van een Nationale Habitat Commissie (NHC):
In 2011 zal de NHC worden geoperationaliseerd conform de afspraken met
de UN HABITAT. Dit zal moeten bijdragen aan het verbeteren van de
leefomgeving van alle Surinamers middels het uitbrengen van adviezen en
voorstellen aan de regering en overheid. Ook zal deze commissie
zorgdragen voor het implementeren van Habitat Expertise Centrum (HEC).
De raming over het jaar 2011 bedraagt SRD 115.500,=.
Overzicht geraamde kosten
Inhuur consultant t.b.v. het instellen NHC
Huur
Personeelskosten
De raming bedraagt in totaal
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Bedrag in SRD
20.000,15.000,80.000,115.500,-

Training NGO`s:
Een programma heeft een groter kans van slagen indien alle stakeholders
competent om hun verantwoordelijkheden adequaat te kunnen uitvoeren. Te
denken valt aan de activiteiten die uitgevoerd door LISP i.s.m. NGO’s en
CBO’s. Trainingen t.b.v. van laatstgenoemde partijen zullen de huisvesting
sector versterken. De kosten zijn geraamd op SRD 577.500,=.

Overzicht van de geraamde kosten
Personeelskosten
Promotie/workshops
Lesmateriaal
Huur locatie
Logistiek
Certificering
De training aan NGO’s voor 2011

7.

Bedrag in SRD
209.500,110.500,127.000,50.000,60.000,20.500,577.500,-

Het Opleiden van Bouwvaklieden:
Hiermee wordt getracht bij te dragen aan de vergroting van de effectiviteit
en efficiëntie in de bouwsector d.m.v. technische bijscholing/nascholing. In
2011 zal verder uitvoering worden gegeven van het projectdossier m.b.t.
“Opleiding Bouwvaklieden” die in het 1e kwartaal van 2010 is opgesteld
door SAO. De raming voor 2011 bedraagt SRD 616.000,=.
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Overzicht van de geraamde kosten:
Personeelskosten
Logistiek
Aanschaf trainingsmateriaal
Certificering
Bouwkosten
Promotie /workshops
Lesmateriaal
De raming bedraagt voor 2011 in totaal

Bedrag in SRD
200.200,28.875,77.000,19.250,192.500,30.800,67.375,616.000,-

In verband met de voortgang van de uitvoering van de bovengenoemde activiteiten is
de benodigde financiering van SRD 3.770.000,- genoemd in de ontwerpbegroting
2011, gewijzigd naar SRD 11.494.780,-.
Raming instituut en scholing
Het ontwerp en fysieke realisatie van het Kwaliteitsinstituut
Inrichting directie huisvesting
Het implementeren van het Voorlichtingscentrum
Training NGO`s
Het Opleiden van Bouwvaklieden
Het instellen van een Nationale Habitat Commissie (NHC)
Het reactivering van de Dienst Huisvesting Onderzoek en Planning
Totaal

Bedrag in SRD
1.370.600,8.107.330,462.600,577.500,616.000,115.500,245.250,-.
11.494.780,-

Beleidsmaatregel 132: Woningbouwprogramma
De inspanningen zijn er op gericht om het huisvestingsplan, te noemen het Meerjaren
Huisvestingsprogramma 2011-2014, bij wet vast te stellen in het dienstjaar 2011.
Voor 2011 is een woningbouwprogramma opgezet voor de bouw van 158 woningen
op diverse locaties. Gelet op de vermoedelijke omvang van de woningnood en de
woningbehoefte is het noodzakelijk dat met betrekking tot de nieuwbouw van
woningen technologische innovatie wordt geïnitieerd welke betrekking heeft op o.a.
de bouwsystemen en bouwmaterialen.
De kosten voor nieuwbouw is geraamd op SRD 80.000,- per woning. De raming van
de bouwkosten voor de 158 woningen bedraagt SRD 12.640.000,-.
Het ministerie is voornemens om de behoeftige gezinnen die een volkswoning
toegewezen hebben, tegemoet te komen middels een bijdrage in de
aansluitingskosten van de nutsvoorzieningen (elektriciteitsnet en waterleiding).
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Deze tegemoetkoming aan minder draagkrachtige huishoudens zal ook van
toepassing zijn op de nog op te zetten woningbouwprojecten die door het ministerie
van Sociale Zaken en Volkshuisvesting worden geïnitieerd. Voor het dienstjaar 2011
bedraagt de raming SRD 395.000,=.
Opbouw aansluitkosten nutsvoorzieningen
Aansluiting elektrificatie:
Aansluiting water:

Bedrag in SRD
1000,1500,2500,-

In 2009 is van start gegaan met de uitvoering van 2 woningbouwprojecten te Tout
Lui Faut en Soembaredjo ( distrikt Coronie). De uitvoering van de projecten zijn
doorgelopen naar 2010.
De betaling van de reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn voor een deel uitbetaald.
Het bedrag ter afronding van genoemde projecten inclusief de achterstallige
betalingen en meerwerken bedraagt SRD 3.465.000,-.
Om de heersende woningnood op te lossen zoals eerder aangegeven, is het een
voornemen van het ministerie, om de woningnood landelijk aan te pakken.
Dientengevolge is het bedrag gestegen naar SRD 16.500.000,-. Op grond van het
bovenstaande, is de raming van
SRD 10.444.000,- in de ontwerpbegroting 2011, gewijzigd naar SRD 16.500.000,-.
Overzicht raming bouwkosten voor 1000 woningen:
158 woningen ad SRD 80.000,=
Subsidie aansluitkosten nutsvoorzieningen t.b.v. sociaal
zwakkeren 158 ad SRD 2500
Achterstallige betalingen inclusief meerwerken aan de
aannemers
Totaal

Bedrag in SRD
12.640.000
395.000
3.465.000
16.500.000

Beleidsmaatregel 133 : Overbruggingsregeling
Het project Zelfbouwfonds vormt een belangrijk onderdeel van deze
beleidsmaatregel. In dit verband is het Low Middle Income Shelter Program
(LMISP) ontwikkeld. Deze is na goedkeuring door de Raad van Ministers reeds
operationeel (missive no.923/RvM; d.d. 16 oktober 2008). Het fonds omvat
financieringsproducten ten behoeve van burgers voor de zelfbouw, zowel individueel
als collectief. Het Zelfbouwfonds ressorteert onder het bestuur en het beheer van de
Stichting LISP.
De staatsbijdrage aan het fonds zal SRD 8.500.000,- zijn.
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Lastens het Sectorfonds was een bijdrage ad € 2,500,000 gecommitteerd. Van dit
gecommitteerd bedrag is reeds € 1.000.000,=
overgemaakt. Vanwege de
herbestemming van het Sectorfonds door de regering in december 2009 heeft het
directoraat Volkshuisvesting niet kunnen voldoen aan de bijdrage ad € 1.500.000,=
(equivalent (koers 3.85) aan SRD 5.775.000,=. Dientengevolge wordt het bedrag
SRD 5.775.000,= opgenomen in de begroting.
De doelgroep hierbij zijn huishoudens met een netto inkomen tussen SRD 1.200, =
en SRD 2.400,=. De lening kan op 2 manieren worden aangewend, tw:
1. reparatie, renovatie of uitbreiding tot een maximale leensom van SRD
25.000,= en
2. nieuwbouwwoning tot een maximale leensom van SRD 50.000,=
De frontdesk (dienstverlening) van dit programma van de Stichting wordt door de
participerende financiële instellingen (banken en coöperaties) gevormd. Door het
terugstorten van het geleend bedrag met rente door de deelnemers aan het fonds
wordt er continuïteit aan het fonds verschaft het zogenaamde revolverende karakter.
Resultaten van september 2009 t/m september 2010:
Type Woonoplossing
Nieuwbouw
Woonverbetering
Totaal

Aantal goedgekeurde
HIC
40
27
67

Overzicht raming grootte zelfbouwfonds:
Staatsbijdrage (conform overeenkomst)
Gecommitteerde bijdrage (lastens Sectorfonds welke niet is
voldaan)
Totaal
Reeds overgemaakt uit woningbouw programma
Totaal begroot bedrag voor 2011

Bedrag in SRD
8.500.000
5.775.000
14.275.000
4.820.000
9.455.000

Zoals eerder aangehaald is het een voornemen van het ministerie om de woningnood
landelijk aan te pakken. Op grond van het bovenstaande, is de raming van SRD
8.796.000,- in de ontwerpbegroting 2011, gewijzigd naar SRD 9.455.000,-.
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Beleidsmaatregel 134: Bigi Sma Dey
In haar resolutie 45/106 van 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot internationale dag van de
ouderen. Op die manier werd er gevolg gegeven aan initiatieven van de VN zoals het
internationale actieplan van Wenen over vergrijzing, aangenomen in 1982 door de
Wereldassemblee over Vergrijzing en goedgekeurd door de Algemene Vergadering
in hetzelfde jaar. Door een speciale dag in het teken van de ouderen te plaatsen,
erkende de Vergadering hun bijdrage tot de ontwikkeling. In dit kader wordt er
jaarlijks voor de senioren burgers in de samenleving een evenement genaamd “Bigi
Sma Dey” landelijk georganiseerd. Dit evenement bestaat o.a. uit het verstrekken van
pakketten, transport, entertainment, etc.
De raming van de kosten voor 2011 zijn begroot op SRD 1.000.000,Beleidsmaatregel 135: Bijdrage in acute noodsituaties
Een van de doelstellingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
is het helpen verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van de meest
kwetsbare groepen in de samenleving, vooral degenen die verkeren in acute sociale
noodsituaties. Als sociale noodgevallen worden door het ministerie geïdentificeerd:
brandgevallen (woonhuis), kosten bij overlijden van een dierbare, ticketkosten voor
medische behandeling in het buitenland (ARMULOV), en andere financiële
tegemoetkomingen. De ingediende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de
huidige woon- en leefomstandigheden van de cliënt, de aard en de urgentie van de
noodsituatie, welke opgenomen worden in een Sociaal Financieel Rapport.
Afhankelijk van het beschikbaar budget wordt door de directie een beslissing
genomen of de aanvrager in aanmerking komt voor de financiële tegemoetkoming.
In dit dienstjaar is SRD 750.000,- opgebracht.
Beleidsmaatregel 136: Gemeenschapsontwikkelingsprogramma
Deze beleidsmaatregel dient voor het realiseren van de ontwikkelingsprojecten en of
programma’s, die betrekking hebben op het ondersteunen en opbouwen van
buurtgroepen, het stimuleren van de deelname van kansarmen aan deze projecten die
vanuit de dienst MOW, AMW en Gehandicaptenzorg zullen worden uitgevoerd
middels het werken in buurten met organisaties en het houden van
voorlichtingscampagnes, counseling met de betrokken groepen.

2011

39

No. 120

Doelgroep
Opbouwwerk zet zich in voor groepen mensen uit de bevolking, met speciale zorg
voor groepen in achterstandssituaties. Achterstelling betekent in dit opzicht het
geheel van maatschappelijke processen waardoor personen of bevolkingsgroepen
door een opeenstapeling van factoren onvoldoende kansen hebben op ontplooiing en
of participatie aan het maatschappelijk leven of bedreigd worden in hun welzijn.
Opbouwwerk brengt mensen samen in groepen organisaties om concrete knelpunten
aan te pakken in hun woon - en leefomgeving. Het gaat om sociale of
maatschappelijke problemen.
Het territorium is de lokale samenleving, omdat de maatschappelijke problemen daar
het meest zichtbaar zijn, en mensen meer gemobiliseerd kunnen worden op lokaal
niveau.
Probleemgebieden:
- Wonen
- Werk
- Voorzieningen
- Leefbaarheid(sport)
- Onderwijs
Strategie:
Door problemen op te lossen en door participatie (samenwerking) van de doelgroep
probeert het opbouwwerk maatschappelijke problemen te verlichten of op te lossen.
Concreet bestaan hiervoor verschillende mogelijkheden (actie, gesprek,
netwerkvorming, buurtwerking), aangepast aan de concrete situatie. Opbouwwerkers
ondersteunen bewoners in wijken en buurten of in groepsverband op de volgende
gebieden: wonen en leefomgeving, werkgelegenheid, sociale (on)veiligheid,
buurtgezondheidszorg, milieu en duurzaamheid tot onderwijsstimulering.
Beleidsactiviteiten:
In dit kader zullen welzijnsorganisaties, buurthuizen, buurt organisaties enz. in de
gelegenheid worden gesteld om opbouwwerkprojecten bij het ministerie in te dienen.
Na goedkeuring van de opbouwprojecten zal het Ministerie een financiële bijdrage
leveren. Voor de activiteiten is een bedrag van SRD 750.000,- begroot.
1. Algemeen Maatschappelijk Werk
Versterking van de capaciteit van de bij gemeenschapsontwikkeling betrokken
diensten binnen het ministerie of versterking capaciteit van het ministerie om
immateriële diensten aan kwetsbare groepen in de gemeenschap te kunnen leveren
(hier heeft te maken met infrastructuur; personeelsvoorzieningen; vervoer, de
voortzetting van de interne opleidingen Maatschappelijk Opbouw Werk en Algemeen
Maatschappelijk Werk). Gedacht wordt aan:
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1. Ontwikkelen van een masterplan voor Gemeenschapsontwikkeling in
Suriname (w.o. het houden van seminars & workshops, en het inhuren van
een consultant)
2. Instelling Sociale Ontmoeting en Ontspanning van Seniorenburgers (SOOS
en voor mensen met een beperking te Sophia’s Lust
3. Instelling Kinderopvang Faciliteit te Bernharddorp
4. Instelling Geïntegreerde en Gedecentraliseerde dienstverlening units van het
ministerie in diverse districten.
Voor deze activiteiten is een bedrag van SRD 250.000,- begroot.
2. Maatschappelijk Werk t.b.v. mensen met een beperking(MMEB),
seniorenburgers en de jeugd
In het kader van de integratie van mensen met een beperking(MMEB),
seniorenburgers en de jeugd is het van belang dat deze doelgroepen ook worden
meegenomen in de activiteiten in het kader van maatschappelijk opbouwwerk. De
dienst Bejaardenzorg heeft in dat kader een zeer belangrijke rol te vervullen.
Ter bevordering van de integratie van mensen met een beperking en het promoten
van gelijke kansen moeten de volgende activiteiten ontplooid worden.
1. Coördinatie voor indicatoren voor eventuele plaatsing in zorgverlening
instellingen
2. Signaleren en entameren van noden en behoeften van individuen en groepen
mensen met een beperking en helpen zoeken naar structurele
oplossingsmodellen.
3. Coördineren c.q. verzorgen van voorlichting betreffende mensen met een
beperking.
4. Registratie van mensen met een beperking naar aard en mate van beperking
en naar zorgbehoefte advisering en bemiddeling.
In dit kader is het van belang dat er voor deze doelgroep, de aanbevelingen voor het
transformeren
van de dienst Gehandicaptenzorg naar een Dienstencentrum wordt
uitgevoerd. Voor de seniorenburgers is het de taak van dienst Bejaardenzorg om
minderdraagkrachtige seniorenburgers bij te staan. De bijstand houdt o.a. in
begeleiding van seniorenburgers en plaatsing in instellingen. Verder worden in het
kader van de integratie van de doelgroep SOOS activiteiten uitgevoerd. Tevens zal in
het kader van de jeugdzorg activiteiten worden ontplooid. Deze activiteiten zullen
bestaan uit o.a. naschoolse opvang- en begeleiding. Voor deze activiteiten is een
bedrag groot SRD 400.000,- opgenomen.
Het Ministerie is van plan deze beleidsmaatregel een landelijk karakter te geven en
zal voor het dienstjaar 2011 een bedrag van SRD 1.400.000,- worden uitgetrokken.
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Gemeenschapsontwikkelingsprogramma
Opbouwprojecten welzijnsorganisaties
Algemeen maatschappelijk werk
Maatschappelijk Werk t.b.v. mensen met een beperking(MMEB),
senioren burgers en de jeugd
Totaal

Bedrag in SRD
750.000
250.000
400.000
1.400.000

Beleidsmaatregel 137: Vestiging permanent en nationaal
overheidsmonitoringsmechanisme voor de systematische dataverzameling, evaluatie, bijsturing en promotie van beleid dat voortvloeit uit regionale en
internationale committering.
Het overheidsmonitoringsmechanisme is belast met het doorlopend nationale toezicht
op de naleving van het kinderrechtenverdrag waarbij het uitgangspunt is het vestigen
van duurzaam, intergraal, effectief en samenhangend beleid vanuit de peilers van het
vrouwenrechtenverdrag, het kinderrechtenverdrag en het Verdrag voor Personen met
een Beperking. Het monitoringsmechanisme zal zich toeleggen op de systematische
en genderspecifieke dataverzameling van gevoerd beleid in het kader van de
evaluatie en bijsturing van dat beleid.
De promotie van kinderrechten, vrouwenrechten en rechten van personen met een
beperking moet leiden tot de eliminatie van elke vorm van discriminatie tegen hen;
de volledige beleving van hun rechten en het stimuleren van hun gelijkwaardigheid
binnen alle segmenten van de samenleving. Dit beleidsmaatregel waarborgt dat de
overheid niet afhankelijk is van donororganisaties bij de uitvoering van dit beleid en
dat zij de voortgang van de implementatie van dat beleid veiligstelt en zij draagt
tevens bij aan de verduurzaming van integraal, effectief en samenhangend mensenrechtenbeleid.
Deze beleidsmaatregel accommodeert de overheid als
verantwoordelijke voor de uitvoering van mensenrechtenbeleid, om vanuit dit
mechanisme de indicatoren die voortvloeien uit de genoemde internationale
commiteringen te behalen. Het Bureau Rechten van het Kind zal fungeren als de
coördinator van het bedoelde overheidsmonitoringsmechanisme.
Geraamd budget voor het Dienstjaar 2011
SRD. 250.000, - (TWEEHONDERD EN VIJFTIG DUIZEND SURINAAMSE
DOLLARS).
1. Instelling Focal Points op elk ministerie de en training i.h.k.v. de
implementatie van kinderrechten, vrouwenrechten en rechten van
personen met een beperking.
SRD. 60.000, -.
2. Aanschaf vakliteratuur, digitaliseren en vergroten toegankelijkheid van het
documentatiecentrum van het Bureau Rechten van het Kind. SRD. 25.000, .
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3. Integrale, doelgroepgerichte en effectieve promotie van kinderrechten in
relatie tot vrouwenrechten en rechten van personen met een beperking
i.h.k.v. de uitvoering van de aanbevelingen van het
basisdataverzamelingsonderzoek naar kinderrechten in Suriname SRD.
165.000, -.
Overheidsmonitoringsmechanisme voor het kinderrechtenbeleid
Instelling Focal Points op elk ministerie
Aanschaf vakliteratuur, digitaliseren en vergroten toegankelijkheid van het
documentatiecentrum
Integrale, doelgroepgerichte en effectieve promotie van kinderrechten in relatie tot
vrouwenrechten en rechten van personen
Totaal

Bedrag in
SRD
60.000
25.000
165.000
250.000

Beleidsmaatregel 138: Zorgvervoer
Conform de taakstelling van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting,
is dit ministerie verantwoordelijk voor onder andere het algemeen welzijn. In het
bijzonder de sociale en maatschappelijke zorg voor bejaarden, lichamelijk en
geestelijk gehandicapten en de jeugd. Een voorziening die zijdens het Ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting werd verstrekt, was vervoer voor mensen met een
beperking en seniore burgers. In dit kader en vanwege het feit dat het ministerie geen
eigen vervoersmiddelen ter beschikking heeft, komen zorgvervoerders in aanmerking
voor ondersteuning vanuit het ministerie.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten per maand voor de
ondersteuning van instellingen.
Naam instelling
Cobus
NVB
Hubert stg
Matoekoe
Overige
instellingen
uitbreiding
TOTAAL

alsook

Aantal
pupillen
106
153
59
26
300

Bedrag
per
maand
SRD 3.275,SRD 3.825,SRD 4.775,SRD 5.500,SRD 15.000,-

644

SRD 32.375,-

De raming voor het jaar 2011 is SRD 389.000
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Tabel 2:
MOP beleidsgebied: verbetering sociale bescherming ( welzijnsbevordering ).
MOP Beleidsprogramma: Verwachte beleids- resultaten Verwachte beleids- resultaten per
doelmatige en duurzame per eind 2010
eind 2011
verbetering van de dienst,
hulp- en zorgverlening, en
financiële
uitkering
aan
personen en huishoudens die
tijdelijk of structureel niet in
staat zijn een eigen inkomen
te verwerven.
Beleidsprogramma: verbetering voorzieningen aan kinderen die bescherming behoeven
Schoolkleding
hulpmiddelen

Algemene Kinderbijslag

Behoeftige kinderen

en

Het aantal leerlingen bedroeg
6.306. Aan hen is een financiële
bijdrage
toegekend.
Aan
Sipaliwini zijn schooluniform
en leermiddelen verstrekt.

Tot en met Juli 2010, is AKB
over 2009 volledig uitbetaald en
ook AKB over het 1e kwartaal
2010. Streven is om eind 2010,
AKB over 3e kwartaal 2010 te
hebben uitbetaald.
Afzuiginstallatie is geplaatst.
Wasbakken
aangeschaft(op
advies van BOG, milieuinspektie)
Twee personeelsleden van de
dienst hebben de interne basis
training maatschappelijk werk
afgerond.
Keukeninventaris
vervangen
(deels) zoals koelkast, freezer,
koelboxen
en
containers
aangeschaft.
Voor kantoor zijn aangeschaft:
een
copieerapparaat,
een
kantoorkoelkast,
twee
deugdelijke(kunstlederen)
stoelen en twee filekasten.

De aanvraag en toekenning van
schoolkleding voor het schooljaar
2010/2011 vindt vanaf juli t/m
augustus
2010
plaats.
De
uitbetalingen voor de districten,
m.u.v. Sipaliwini zijn gepland voor
september/oktober 2010. Sipaliwini
zal de uniforms en leermiddelen na
oktober 2010 geleverd krijgen.
Streven is om in 2011 volledige
uitbetaling te hebben gedaan AKB
2010 en continuering uitbetaling per
kwartaal 2011.
Heroperationalisering van de keuken.
Indienstname van gekwalificeerd
personeel o.a. mankrachten voor de
keuken,
verdere
aanvulling
van
de
keukeninventaris zoals: de aanschaf
van 2 industriekeukenmachines, 2
werktafels van roestvrij materiaal, 3
houten kapblokken.
De vloer van de garage en de
kantoorruimte zal betegeld worden,
een roldeur zal geplaatst worden en
alle armaturen van het gebouw zullen
vervangen worden (In samenspraak
met Algemene Zaken)
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Opvangcentrum
Koela

De begeleiding van groepswerkers in het
maken van behandelingsplannen is
voortgezet. Ondanks de renovatie
werkzaamheden van de tweede unit zijn
afgerond, kunnen i.p.v. 16 nog steeds
maar 2 jongens opgenomen worden. Dit,
vanwege het feit dat er een ernstig tekort
is aan groepswerkers op de dienst.
In
het
kader
van
het
gezinscoachingsprojekt is er een
groepstraining
verzorgd.
Gereedschappen voor de technische
afdeling zijn reeds aangeschaft, alsmede
keukenkasten en keukengerei.
Drie groepswerkers hebben de opleiding
maatschappelijk werk gevolgd.
Operationalisatie 2e unit. Renovatie van
de unit ten behoeve van de bibliotheek,
renovatie van de recreatieruimte.

Trainingen
en
begeleiding
ter
bevordering van de kwaliteit van de
groepswerkers.
Indienstname
van
gekwalificeerd personeel.

Versterken Child
Indicators
Monitoring
System (CIMS)

Het Actieplan Kinderen 2009-2013 is in
2009 ter goedkeuring aangeboden aan de
RvM. Hiervoor zijn de relevante
stakeholders
(ministeries,
Jeugdparlement en kinderinstellingen)
geconsulteerd om een breed draagvlak te
creëren voor het plan.

Het Actieplan Kinderen 2009- 2013
geniet breed draagvlak op de respectieve
ministeries. In dat kader is er een
focalpoint aangewezen die de voortgang
binnen het respectieve ministerie
monitoort. Er vinden regelmatige
voortgangsconsultaties plaats met het
Bureau Rechten van het Kind c.q.
SoZaVo.
Het Bureau Rechten van het Kind is
verder versterkt met menskracht en
skills ter monitoring van de voortgang
van het Actieplan Kinderen 2009-2013.
De samenwerking met strategische
partners wordt geëvalueerd, verder
uitgediept en voortgezet.

Het Bureau Rechten van het Kind is al in
2008 begonnen met zijn institutionele
versterking.
Extern
heeft
een
identificatie
plaatsgevonden van strategische en
potentiële partners binnen de overheid
bij
de
implementatie
van
het
kinderverdrag.
Hierbij is o.a. gedacht aan het Nationaal
Bureau Genderbeleid en het Bureau
Vrouwen- en Kinderbeleid.
Deze activiteiten zijn in 2010 voortgezet
door
tussenkomst
van
een
organisatiedeskundige met het doel
identificatie
en
instelling
van
kinderrechtenfocalpoints
op
alle
ministeries.
Vanwege
het
succes
van
het
gezinscoachproject is besloten het aantal
gezinscoaches uit te breiden. De verdere
en diepgaandere training en skills
building van de coaches zijn in 2009 en
2010 voortgezet.
In 2010 is overheidscrechepersoneel
getraind in de standaarden voor ECD.

In 2011 zal de verdere training van
overheidscrechepersoneel die nog niet
getraind is, ter hand worden genomen.
In 2011 zullen trainingen tbv
belcounsellors bij de KJT verder
plaatsvinden.
Met het netwerk zal de KJT de
samenwerking
en
de
capaciteit
versterken. In 2011 wordt een 5 jarige
strategie ivm de promotie van
kinderrechten uitgewerkt.
Het MICS 2010 onderzoeksrapport
wordt gepubliceerd in 2011.
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Het
aantal
pas
aangetrokken
belcounsellors (vrijwilligers bij de KJT is
eveneens getraind.
Met het netwerk van de KJT zijn
brainstorm sessies gehouden inzake het
verbeteren van de dienstverlening tbv de
kinderen.
Een
onderzoek
heeft
landelijk
plaatsgevonden naar de kennis van de
gemeenschap inzake kinderrechten.
Ihkv de MICS 2010 is het veldwerk
reeds afgerond en is de data invoer van
start gegaan.
Overheidsmonito
ringsmechanisme
voor
het
kinderrechtenbele
id

In 2011 zij op de relevante Ministeries
focal points ingesteld ivm de monitoring
van het actieplan kinderen 2009 – 2013.
Verder is het 5 jarige strategie voor de
promotie van kinderrechten opgesteld en
in uitvoer gebracht.
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MOP beleidsprogramma : rationalisatie subsidiebeleid sociale instellingen
Subsidie en Bijdragen

In het jaar 2010 zijn mbt
overheidsstichtingen (periode 1e
halfjaar 2010) de volgende
subsidie aanvragen goedgekeurd:
SBEB: SRD.365.000,TJG: SRD.9.250,SBEC: SRD.166.500,Esther stichting: SRD.180.000,Stg. Kinder en Jongerentelefoon:
SRD.
Subsidie Particuliere Sociale
Instellingen
Mr. Huber Stg. SRD.40.000,SOGK SRD.35.000,Stg. Vroege Stimulatie Creches
SRD.12.500,Stg. Voor het Kind SRD.60.000,Stg.De Stem SRD.12.500,Stg.Bethaljada SRD 40.000,Stg.Win SRD 25.000,Stg.Lotjeshuis SRD 8.250,Stg.Tabernacle of Faith and Love
SRD 8.750,Stigesu SRD 25.000,Subsidie op basis van verblijfdag
per pupil (weeshuizen, internaten
en kindertehuizen).
Instellingen die in het jaar 2010
(overzicht tot juli 2010) subsidie
hebben
aangevraagd
en
goedgekeurd:
De
Stg.Maharishi
Dayanand
Kinderhuis,
het
Wees-en
kindertehuis “Baitul Amin” van de
vereniging Djamiatul Islamiah, het
ouderentehuis “Husnul Khotimah”
van de vereniging Djamiatul
Islamiah, Stg.Kinderhuis Samuel,
het Bejaardentehuis Fatima Oord
van de Stg. Bejaardentehuis Fatima
Oord, Stg. Prasoro, Stichting
Kinderhuis de Rode Roos, Stg.
Claudia A, Stg. Sanathan Dharm,
Stg.Gaytrie,
Heilpedagogisch
Centrum Matoekoe en Kinderhuis
Tamara.
Uit het aantal binnengekomen
subsidieaanvragen is gebleken dat
in vergelijking met het jaar 2010 er
4
nieuwe
instellingen
zijn

De subsidies aan
de
overheidsstichtingen
zullen
worden
gecontinueerd.
De
ramingen voor het jaar
2011 zijn in totaal
SRD. 1.953.000,De subsidies aan de
particuliere
sociale
instellingen op basis van
exploitatietekorten zullen
in 2011 gecontinueerd
worden en de ramingen
zijn in totaal
SRD. 530.000,-.
Subsidie op basis van
verblijfdag per pupil
(weeshuizen, internaten
en kindertehuizen).
Met betrekking tot kinderen weestehuizen is er op
basis van 15 internaten en
kindertehuizen met een
gemiddeld aantal van 60
pupillen per tehuis per jaar
(365dgn) begroot. Het
geraamde bedrag is gelijk
aan
(12x60x365)x
SRD.4,50
=
SRD.1.478.250,Er is op basis van 7
bejaardentehuizen met een
gemiddeld aantal van 40
senioren bewoners per
tehuis per jaar (365dgn)
begroot. Het geraamde
bedrag
voor
bejaardentehuizen is gelijk
aan (7x40x365)xSRD.3,50
= SRD.357.700,Totaal
bedrag
SRD.1.835.950,(afgerond
SRD.1.840.000,-)
Bijdrage aan sociale
particuliere instellingen
ihkv
het
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assistentieprogramma

Bijdrage aan sociale particuliere
instellingen
ihkv
de
assistentieprogramma.
In afwachting op de goedkeuring
van de Wet Opvanginstellingen is
er een aanvang gemaakt met het
voorbereidingstraject
naar
de
implementatie van de standaarden.
Dit houdt met name in dat er wordt
zijn gehouden in diverse distrikten
om zodoende de instellingen
bewust te maken van de
standaarden
en
de
nodige
begeleiding te kunnen geven.

Uit
de
landelijke
inventarisatie die door de
Universiteit van Suriname,
studierichting Sociologie
is gedaan, is gebleken dat
er
in
totaal
332
kinderopvanginstellingen
(crèches,
oppashuizen,
peuterscholen
en
residentiële instellingen)
zijn. Aan deze instellingen
zal de nodige assistentie
verleend moeten worden
om te kunnen voldoen aan
de standaarden.
MOP beleidsprogramma: verbetering ziektekostenregeling voor on- en minvermogenden
Medische kosten
Minvermogenden

t.b.v.

On-

Bijdrage aan Medische Hulpmiddelen

en

De werkgroep Beheersing Kosten
Ligdagtarieven
On-en
Minvermogenden(BKLOM) is op
20 mei 2010 geïnstalleerd voor een
periode van 6 maanden. De
werkgroep streeft ernaar nieuwe
ligdagtarieven vast te stellen voor
de
ziekenhuizen.
Verbeterde
controle op de declaraties door
automatisering van BMA gebruik
makend van de gehanteerde ICD10
codes. Verbeterde dienstverlening
door overeenkomsten aan te gaan
met
particuliere
instellingen
waaronder
Surranel,
Diapura,
Thuiszorg ZON en Huize Evie.
Het totaal aantal aanvragen vanaf
januari 2010 tot juni 2010 waren
94. Goedgekeurd waren 51. De
aanvragers waren tevreden over de
financiële tegemoetkoming. 43
aanvragen voldeden niet aan de
gestelde criteria. Mogelijk zullen
nog 10 tot 20 nieuwe aanvragen
worden gescreend.

Het streven van BMA is
om gebruik te maken van
eigen labformulieren om
de labkosten terug te
dringen. Trainen van het
personeel
voor
het
efficiënt gebruik van het
automatiseringprogramma.
Nieuwe overeenkomsten
aangaan met particuliere
instellingen
om
de
dienstverlening
te
verruimen.

De criteria bijstellen m.b.t.
de
aanvraag
en
verstrekking
van
de
medische hulpmiddelen.
Oplossingen
aandragen
voor de medische kosten
die niet zijn opgenomen in
het
verzekeringspakket.
De lopende aanvragen van
eind 2010 in behandeling
nemen.
MOP beleidsprogramma: materiële hulpverlening in de vorm van een financiële bijstandsvergoeding aan
onvermogenden

2011
Financiële Bijstand en Alivio aan
onverm
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De kustvlakte is tot en met Juni
2010 uitbetaald. Het streven is om
per eind 2010 de kustvlakte
helemaal te hebben voorzien van
hun F.B.
In het binnenland zijn de volgende
gebieden reeds uitbetaald over
2009.
1. Apoera-Washabo
2. Wajambo gebied
3. Beneden Brokopondo
4. Langatabbetje e.o
5. Kwama-Tepoe e.o
Streven is om per eind 2010 het
binnenland volledig te hebben
uitbetaald.

No. 120
Het streven is om de
kustvlakte
in
2011
volledig
te
hebben
uitbetaald
en
het
binnenland volledig te
hebben betaald over 2010.

Bijdrage in acute noodsituaties

Een bijdrage te hebben
geleverd aan mensen die
anders dan medische hulp
behoeven.

Gemeenschapsontwikkelingsprogramma

Het op welzijn gericht
functioneren
van
de
samenleving te hebben
bevorderd,
door
het
scheppen
van
omstandigheden,
structuren en relaties die
bijdragen tot een grotere
participatie
aan
en
integratie in het sociaal
economisch
en
maatschappelijk gebeuren.
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MOP beleidsprogramma: verbetering zorg aan senioren burgers
AOV-Fonds

Streven naar een reële AOV
verhoging, het terugbrengen van de
kas cliënten naar bank het in kaart
brengen van alle in Suriname
wonende rechthebbende.

Bigi Sma Dey

MOP beleidsgebied: Verbetering Sociale Bescherming (Huisvesting):
MOP
Beleidsprogramma:
het Verwachte beleids- resultaten per
bereikbaar maken van adequate eind 2010
huisvesting voor alle huishoudens in
Suriname
Beleidsprogramma: uitvoering programma`s voor lage inkomensgroepen

Een studie inzake de
verzelfstandiging van het
AOV fonds alsook de
mogelijkheden voor de
herstructurering van het
systeem van de AOV
uitkering
zal
worden
uitgevoerd.
orden.
Gevolg te hebben gegeven
aan het Internationaal
Actieplan van Wenen
inzake vergrijzing. De
senioreburgers 1 dag in
het jaar te herdenken.

Verwachte
beleidsresultaten per eind 2011

Afbouw/reparatie woningen sociaal
zwakkeren

Er is een commissie geïnstalleerd
die belast is met de coördinatie
v.w.b de uitvoering van het sociale
woningbouwprogramma
t.a.v.
sociaal zwakkeren. Aan de hand
van de begroting 2010 zijn er 57
huishoudens geïdentificeerd die in
aanmerking zijn gekomen voor een
financiële bijstand.

Er zal getracht worden om
aan minstens tweemaal het
zelfde aantal huishoudens
die in 2010 zijn geholpen
hulp aan te bieden. De
aanvragen die voor 2010
zijn gedaan zullen zo
nodig in het jaar 2011,
indien
niet
afgerond
,gecontinueerd
worden.
Begroot bedrag voor 2011
is SRD 2.000.000

Low Income
(LISP) (IDB)

De verlenging van het LISP
programma,
LISP
2,
heeft
plaatsgevonden. Het onderhavige
LISP beleid zal worden voortgezet.
Goedkeuring van minimaal 500
verzoeken

Verdere uitvoering van het
LISP 2.Getracht wordt om
het aantal van huishoudens
die in 2010 zijn geholpen
te handhaven.

Shelter

Program
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MOP beleidsmaatregel: rationalisering en versterking instituten huisvestingssector
MOP beleidsmaatregel: aanpassing ruimtelijke ordening t.b.v. woningbouw
Oprichting GOB NV
Grondontwikkelingsbedrijf
goedgekeurd en
gepubliceerd in het
Staatsblad
De uitvoering van het Verdere uitvoering van het
Overbruggingsregeling
LMISP
c.q. LMISP
c.q.
Zelfbouwfonds i.s.m. de Zelfbouwfonds i.s.m. de
Stg. LISP. Het helpen Stg. LISP.
van
minimaal
300
applicanten middels het
verstrekken
van
leningen.
Beleidsprogramma:
vergroting
uitvoeringscapaciteit bouwsector
Woningbouwprogramma :
Richelieu:
Oplevering 120
woningen
Coronie:
Oplevering 25
woningen
Schenking China:
200 woningen.
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TITEL III: Middelenbegroting
Bedragen x SRD 1.000
Code
80.60.14

90.00.08
90.00.20

90.10.01
90.10.05

Ontvangsten
Omschrijving

Verkoop
genees
kundige
kaarten
Totaal nietbelasting
Middelen
Donor
middelen
Nederland
UNICEF
Totaal Donor
middelen

Realisatie
2009
209.718

Raming
2010
200

Raming
2011
200

Raming
2012
200

Raming
2013
200

Raming
2014
200

Raming
2015
200

209.718

200

200

200

200

200

200

26.109
1.488
27.597

323
323

1.055
1.055

Leningen
China
IDB
Totaal
Ontvangen
Leningen
Totaal
Middelen
begroting

16.000

237.315

9.633

16.000

9.633

16.523

10.888

Toelichting:
De Niet Belasting Middelen (NBM) bestaan uit de verkoop van de Geneeskundige
hulpkaarten. De GH kaarten worden onderverdeeld in:
 Categorie A voor Onvermogenden (De administratiekosten zijn SRD 1 per
kaart).
 Categorie B voor Minvermogenden (De administratiekosten zijn SRD 2 per
kaart). Het totaal bedrag aan NBM tot April 2010 is SRD 71.491,-. Het aantal
kaarthouders en rechthebbenden voor de maand April 2010 is:
Categorie

Kaarthouders

Rechthebbenden

Geldigheidsduur

Onvermogenden (A)

31.788

53.974

1 jaar

Minvermogenden (B)

48.723

121.246

6 maanden

Totaal

80.511

175.22
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Voor 2011 worden de NBM begroot op SRD 200.000,-. Verwacht wordt dat de
administratiekosten betaald door de on- en minvermogenden voorlopig constant
blijven.
TITEL IV: Parastatalen
1. Algemeen Oudedags Voorzieningsfonds (AOV)
Doel : belast met de uitbetaling van de AOV uitkering aan daarvoor in
aanmerking komende personen. Activiteiten 2011: voorbereiden van de
uitbetalingen, alsook voorstellen doen ter verbetering van de dienstverlening
en de wetgeving.
Overheidsbijdrage:
1. In de vorm van personeel
2. Exploitatiekosten
3. A.O.V. uitkeringen
2.

Stichting Beheer en Exploitatie Bejaarden Centra –SBEB (Stichting)-Huize
Ashiana
Doel: Beheer en exploitatie van instellingen belast met de verzorging en de
verpleging van daarvoor in aanmerking komende senioren burgers.
Overheidsbijdrage:
- In de vorm van personeel;
- In de vorm van subsidiegelden: subsidie op basis van de exploitatietekorten.

Overige inkomsten
donaties en sponsoring;
vastgestelde bijdrage van de cliënten.
Activiteiten/ Plannen
Het renoveren van de wasserij;
Vervangen van de dakbedekking van 8 gebouwen;
Vervanging van de rolstoelbus;
Trainingen voor het totaal personeel (continu);
3. Stichting Beheer en Exploitatie Crèches – SBEC (Stichting)
Doel van de SBEC:
Beheer en exploitatie van instellingen belast met de opvang en verzorging van
kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar van werkende ouders. Gewerkt zal worden aan
verdere professionalisering van de dienstverlening.
Gerealiseerd juli 2010
1. dienstverlening aan de kinderen in de crèches gecontinueerd
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2.

werkzaamheden op centraal kantoor gecontinueerd/centraal kantoor verhuisd
naar de Wicherstraat 15c
3 renovatie, uitbreiding en kindvriendelijk maken 3 crèches
inventarisatie behoeften gerealiseerd
goedkeuring projectvoorstel gerealiseerd
uitvoeren werkzaamheden gerealiseerd
3.2 renovatie mamio crèche
opmaken van een begroting gerealiseerd
aankoop materialen gerealiseerd
uitvoeren werkzaamheden gerealiseerd
meubilair en spelmateriaal voor peuterklas Mamiocrèche
4. personeel uitgebreid en geprofessionaliseerd (deels gerealiseerd)
1 personeelslid voor afdeling begeleiding in dienst genomen
in dienst name parttimers niet gerealiseerd (raadsvoorstel bij de V.P)
inventarisatie trainingsbehoefte door afd. Begeleiding (T.O.R opgesteld voor
trainingen aan het totaal personeel)
start training gerealiseerd
5. activiteiten gestart i.v.m. vergroten van de ouderparticipatie
workshops met als doel vergroting betrokkenheid en participatie van ouders
contact maken met organisaties voor themamiddagen gerealiseerd
organiseren oudermiddagen gerealiseerd
6. Ontplooien van ECD-awareness activiteiten deels gerealiseerd
7. Opzetten van de afdeling begeleiding gerealiseerd
Activiteiten voor 2011
1. toename ouderparticipatie
2. renovatie van alle crèches (bestek reeds opgemaakt door Huisvesting)
3. indienstname parttimers (raadsvoorstel bij de V.P)
4. organiseren activiteiten t.b.v. uitbreiden kinderbestand
5. opmaken van SBEC handboek (beleid en protocollen)
Overheidsbijdrage
in de vorm van personeel
in de vorm van subsidie op basis van exploitatietekorten
overheidsstichtingen
4.

aan

Esther Stichting (Stichting)
Doel: De zorg voor de cliënten die ten gevolge van lepra een beperking hebben en
hulp en begeleiding behoeven, alsmede de zorg voor de kinderen van de cliënten.

Activiteiten /Plannen 2011:
- Afdeling Dienstverlening Cliënten
 Uitbreiding Soos ruimte;
 Het screenen van het cliëntenbestand;
 Invulling vacature HBO maatschappelijk werker;
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-

Afdeling Administratieve Dienst
 Aanschaf kopieerapparaat
 Vernieuwing kantoor meubilair;
 Verhoging huur Gehandicaptenzorg, Estherhof;
 Verhoging Huur M.O.W., Julianahof;
 Verhoging huur Panatagon;
 Het opheffen van de administratieve afhankelijkheid (automatisering
gestart);
 Het opzetten van alternatieve communicatielijnen;
 Het opzetten van een structuur voor loopbaanplanning;

-

Afdeling Facilitaire dienst
 Aanschaf gereedschappen t.b.v. technische dienst, tuinen en terreinen;
 Herinrichting Technische werkruimte;
 Beveiliging Huizen en Gebouwen Estherhof;

Overheidsbijdrage:
- In de vorm van personeel;
- In de vorm van subsidie op basis van exploitatietekorten.
Overige inkomsten Esterstichting
Donaties uit binnen- en buitenland
sponsering
vrijwillige bijdrage van de cliënten
5.

Stichting Trainingsprojecten voor Jeugdige Gehandicapten (TJG)
Doel: De werkgelegenheidsbevordering voor mensen met een beperking in de
leeftijdsgroep 14-20 jaar.

Activiteiten/Plannen 2011:
Uitbreiding trainingsfaciliteiten (vlechten, textiel &handvaardigheid en
tuinbouw);
Uitbreiding en vervangen machinepark van machinale houtbewerking;
Uitbreiding personeelsbestand/ traineebestand;
Export van halffabrikaten (uit machinale houtbewerking);
Start unit bouw in bovengenoemde uitbreiding en wijziging statuten.
Overheidsbijdrage:
In de vorm van personeel;
In de vorm van subsidie op basis van exploitatietekorten;
Mogelijkheden bieden aan personeel om interne opleidingen te volgen.
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6.
De Stg. Kinder – en Jongerentelefoon
Doel: De situatie van kinderen en jongeren in Suriname te verbeteren, middels het
beiden van onder andere anonieme telefonische hulp. Hiermee wil de stichting een
bijdrage leveren aan onder andere het verminderen van het aantal (verborgen)
gevallen van kindermishandeling en misbruik en het verminderen van het aantal
suïcides onder deze doelgroep.
Toekomstplannen:
Het opstellen van een strategisch plan voor de stichting, die 5 jaren bestrijkt;
Het aangaan van een samenwerking met de Academie voor Hoger Kunst en
Cultuur, studierichting SOCUVO, waarbij de training van de KJT aan de 1 ste
jaarsstudenten wordt gegeven.
In samenwerking met het Ministerie van SoZaVo, de stichting Kinderpostzegel
Nederland, Godo en de SRS zal gewerkt worden aan een permanent kantoor
voor de stichting. Het gaat hier om een pand dat juridisch eigendom wordt van
de KJT.
Het op regelmatige basis maken, publiceren en aan het publiek brengen van
voorlichtings- en educatiemateriaal;
Het in elkaar zetten van en verzorgen van voorlichtingssessies voor specifieke
doelgroepen en rondom specifieke thema’s.
Overige inkomsten Stg. Kinder- en Jongerentelefoon
Donaties
sponsering
subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
7.
Stichting Bouw en Exploitatie van Woningen in het kader van het
Huisvestingsprogramma 1997-2001 (afgekort Stg. BEW)
Doelstelling
De stichting heeft ten doel inhoud te geven aan het huisvestingsbeleid van de
Regering door uitvoering van een huisvestingsprogramma voor:
1. De sociale woningbouw.
2. De bouw van middenstandswoningen.
3. De bouw van woningen ten behoeve van het hoger kader.
De stichting is bij ministeriele beschikking opgericht op 30 september 1997
en verkreeg rechtspersoonlijkheid op 20 december 2005. De publicatie van
de statuten in het ARS is op 13 januari 2006.
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Dit huisvestingsprogramma dateert uit de regeringsperiode 1997-2001 en
omvat volgens planning de bouw van 2000 woningen. Uiteindelijk zijn is
begonnen met ca 985 woningen waarbij in 2001 ca 247 zijn opgeleverd.
Na 2000 is de vraag gesteld hoe verder te gaan met deze Stichting, omdat de
Stichting Volkshuisvesting Suriname hetzelfde doel nastreeft. Tussen dat
tijdstip en 31 juli 2010 is dan geen volwaardige organisatie opgezet. Het
bestuur van de Stichting heeft met ondersteuning van twee uitgeleende
krachten van het Ministerie van Sociale Zaken directietaken op zich
genomen.
Er is gewerkt om de leefbaarheid binnen de projecten te verbeteren en bij te
dragen in het zoeken van oplossingen die in de projecten zijn.
Op 1 augustus 2010 is eindelijk de overdracht getekend, waarbij het bestand
en middelen van de Stichting BEW is overgedragen aan de Stichting
Volkshuisvesting Suriname [SVS]. De Stichting BEW blijft tot 11 februari
2011 ondersteuning geven aan SVS voor een soepele overgang.
Evenals de SVS heeft de Stg BEW in de afgelopen periode kennis en
ervaring opgedaan in het sociale woningbouw gebeuren. De potentie van een
organisatie is echter nauw gerelateerd aan de invulling binnen die
organisatie. Voor zover nodig zal de Stg BEW die ondersteuning blijven
geven.
8.

Stichting Low Income Shelter Program (LISP)

DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING LISP
De Stichting Low-Income Shelter Program, opgericht 11 november 2003,
stichtingenregister nr. 7949.
De stichting heeft als doelen:
•
Het bevorderen van investeringen in woongebieden van lage- en
middeninkomensgroepen, door middel van nieuwbouw, renovatie of
uitbreiding van woningen;
•
Het bevorderen van zelfbouw werkzaamheid;
•
Het bevorderen van de participatie van financiële instellingen, de bouw- en
constructiesector, niet-gouvernementele organisaties en de overheid, m.n.
het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, bij de bouw en
rehabilitatie van de woningen;
•
Het bevorderen van beleidshervormingen waardoor bouwgrond, financiering
en woonruimte efficiënter beschikbaar komen;
•
Het bevorderen van beleidshervormingen inzake het verkopen en verhuren
van woningen, alsmede het bevorderen van beleidshervormingen in de totale
woningbouwsector;
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Het mede helpen bevorderen van de leefbaarheid c.q. het leefklimaat binnen
de respectieve wijken.

Visie:
Uit te groeien tot een zelfstandige “Stichting ter bevordering van zelfbouw” middels
het verschaffen van betaalbare kredieten met een duurzaam karakter aan
woningbehoeftige.
Missie:
Het uitvoeren van demand-driven woningbouwprogramma’s volgens vooraf
vastgestelde procedures en voorwaarden.
Toelichting op de Begroting 2011 van LMISP
Algemeen
Deze toelichting heeft betrekking op de begroting van het boekjaar 2011. De posten
op de begroting worden onderstaand toegelicht. Het Low Income Shelter programma
II is op 15 september 2010 officieel geïntroduceerd en de Stichting LISP is eveneens
het uitvoerend orgaan van het LISPII. De Stichting zal dus in het jaar 2011 twee
programma’s in uitvoering hebben te weten LMISP en LISPII. De geraamde
operationele kosten van het LMISP voor 2011 is veel lager dan de realisatie van
boekjaar 2009 aangezien indirecte kosten naar beide projecten zijn toegerekend. De
uitgangspunten voor de jaarbegroting van 2011 zijn 200 nieuwbouw en 160
uitbreiding en renovatie projecten.
Fondsen
In totaal is voor LMISP een bedrag van Euro 12.500.000,00 uitgetrokken over de
duur van 5 jaar.
Voor het begrotingsjaar 2011 zal de overheid conform de uitvoeringovereenkomst
een bijdrage leveren van SRD 14.275.000. Deze middelen zullen in een (1) tranche
worden gestort op de rekening van de Stichting LISP t.b.v. LMISP.
De Stichting genereert rente op dit fonds en voor boekjaar 2011 is een raming
gemaakt voor SRD 5.775,- en is opgenomen op de post ” Interest vermogensbeheer”.
De post Hypotheek aflossingen SRD 450.450,- is een raming van aflossingen op
uitgezette hypotheken door de participerende Financiële Instellingen. Het betreft
vermogen van LMISP onder het beheer van de participerende Financiële instellingen,
dat in hypotheekvorm tegen een gesubsidieerd rentevoet reeds zijn uitgezet ten
gunste van LMISP goedgekeurde applicanten en de nog te verwachten goedgekeurde
hypotheekaanvragen (200 nieuwbouw en 160 renovatie of uitbreiding) voor het
boekjaar 2011.
De post Interestopbrengsten SRD 232.848- is de begrote rente welk zal worden
gegeneerd uit de reeds uitgezette hypotheken en geprognosticeerde 360
goedgekeurde aanvragen voor het boekjaar 2011. Het LISP maakt aanspraak op 4.5%
van de 6% renteopbrengsten van het LMISP fonds.
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Investeringen/Lasten
De post Operationele kosten SRD 489.805,-. Deze post heeft betrekking op kosten
van het project uitvoerend orgaan en is als volgt opgebouwd:
Investeringen SRD 109.385.33
Personeelskosten SRD 198.534.42
Programma overige diensten SRD 108,899.98
Veldinspectie en onderzoek SRD 25,987.50
Kantoorkosten SRD 47,024.99
In het jaar 2011 zullen er investeringen worden gepleegd in meubilair en de
inrichting van een kantoorpand aan de Marthastraat no 3. Het uitvoerend orgaan Stg.
LISP zal eind dit jaar verhuizen naar genoemd adres.
Twee medewerkers van de Stichting LISP zullen in de functie van LMISP Manager
en Boekhouder volledig worden belast met de uitvoering en administratie van het
programma. Doorbelaste personeelskosten van overig Management en overige
kantoorkosten zijn eveneens geraamd en middels een verdeelsleutel toegerekend naar
deze kostenpost.
De post Promotie SRD 50.000,-. Voor het boekjaar 2011 zijn er promotie
activiteiten opgenomen t.w mediacampagne via radio en televisie, flyers etc.
De post Externe Audit inclusief CLAD begroot op SRD 53.900,-. De controle van
LMISP over boekjaar 2009 en 2010 dient door CLAD nog plaats te vinden. In dit jaar
2010 zal een aanvang worden gemaakt met de controle maar de betalingen aan
CLAD en eventueel een externe accountantsbureau zullen in jaar 2011 plaatsvinden.
De post Hypotheken SRD 14.000.000,-. Uitgaanspunt van deze begroting is 360
goedgekeurde aanvragen voor het boekjaar 2011. Voor Nieuwbouw is begroot 200
hypotheken a SRD 50,000,- en voor renovatie en uitbreiding 160 hypotheken a SRD
25.000,De post vergoeding Financiële Instellingen is voor SRD 141.039.36 begroot. Deze
post gaat simultaan met de 200 geraamde goedgekeurde aanvragen voor het boek jaar
2011. De verleende diensten door de Financiële Instellingen n.l veldinspectie en
bureaukosten zijn resp. voor SRD 48.787.20 en SRD 92.252.16.- begroot.
Surplus
Er wordt voor het komend boekjaar een begrotingsoverschot ten bedrage van SRD
81.980.97 verwacht, welk zal overlopen naar boekjaar 2012.
9.

Stichting Volkshuisvesting Suriname ( SVS )

De Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS) heeft in haar ontwikkeling en
functionering in onze samenleving haar bestaansrecht verworven door een actieve
participatie in het huisvestingsgebeuren. Vanaf haar oprichting heeft zij met behulp
van ontplooiing van onder andere bouw activiteiten duidelijk in de
huisvestingsbehoefte helpen voorzien. De Stichting heeft gedurende haar bestaan
ruime ervaring opgedaan voor wat betreft het onderhoud van diverse typen woningen
die door de overheid zijn gebouwd en in eigendom en beheer aan haar zijn
overgedragen.
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De SVS wil zich de komende jaren blijven toeleggen op het voorzien in kwalitatief
goede, diverse en betaalbare huisvesting en zorgdragen voor een breder pakket aan
diensten.
Zij wil zich nadrukkelijk weergeven als marktpartij en betrokken zijn bij
uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder bij de verdere
ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting. Vanuit die rol wil
zij investeren in de kwaliteit van de voorraad, woonomgeving en dienstverlening,
maar wel binnen verantwoorde bedrijfseconomische en zakelijke grenzen. Die
betrokkenheid wordt niet alleen vanuit haar positie en rol benaderd, maar vooral ook
in overleg en samenwerking met derden, die op betreffende terreinen actief zijn.
Waar het gaat om het voorzien in kwalitatief goede, diverse en betaalbare huisvesting
richt de SVS zich op uiteenlopende doelgroepen, maar in het bijzonder op diegenen,
die om uiteenlopende redenen een meer kwetsbare positie in de samenleving hebben.
Gelet op de toenemende vergrijzing en de wens van ouderen om zo lang mogelijk
zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, wil de SVS deze
ontwikkeling mogelijk maken zo niet in stand houden/verder ontwikkelen. De SVS
wil vanuit haar specifieke taakstelling en verantwoordelijkheid bijdragen aan en
investeren in activiteiten en voorzieningen op het terrein van de woonomgeving,
leefbaarheid, zorg en welzijn, die de woonfunctie in wijken en buurten kunnen
ondersteunen en versterken.
In het verlengde hiervan ziet de Stichting voor zichzelf het volgende:
Missie:
Het blijvend bevorderen van de volkshuisvesting, in het bijzonder voor de sociaal
zwakkeren, met kwaliteit als basis voor duurzaam wonen.
DOEL:
De Stichting heeft tot doel de verbetering van de Volkshuisvesting door realisatie van
voldoende woongelegenheid, ter voorziening in de behoefte van de Surinaamse
gemeenschap.
De Stichting tracht het doel te bereiken door onder andere (diensten en
werkzaamheden):
1) Het beheren van woningen met erven, van percelen en terreinen;
2) Het bouwen van woningen, zulks zo nodig met inschakeling van de daartoe
geëigende ondernemingen en diensten;
3) Het verwerven en vervreemden van woningen met erven, van percelen en
terreinen;
4) Het bouwen of doen bouwen van woningen in opdracht en voor rekening
van derden;
5) Het bevorderen in de ruimste zin van woningbouw coöperaties en het
begeleiden van de zelfbouw;
6) Het voeren van een evenwichtig, zakelijk beleid;
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7) Al hetgeen, in de ruimste zin des woords, kan dienen ter bevordering van het
voorgaande.
Woningbouwproject Tout Lui Faut
Ten gevolge van een schenking van de Volksrepubliek China aan Suriname in 2004,
zijn door de “China Shandong International Economic & Technical Cooperation
Group”, 200 volkswoningen op het project Tout Lui Faut neergezet. Deze woningen
zijn reeds toegewezen. De installaties van de nutsvoorzieningen (water en
elektriciteit) in de woningen zijn in de schenking meegenomen, maar de
aansluitingen vanuit de straat naar de woningen toe niet. Als te doen gebruikelijk
worden deze kosten door de cliënten zelf, met een toestemmingsbrief van de
Stichting, bij de nutsbedrijven EBS en SWM aangesloten, maar omdat deze hoog op
lopen wordt de mogelijkheid bekeken de bewoners daarin te financieren. Voor dit
specifieke project zijn de aansluitkosten geraamd op ruim tweeduizend Surinaamse
dollar (±SWM Srd.1200,00 + EBS Srd.800,00) per woning. Voor het project
Richelieu, waar vooralsnog alleen elektriciteit beschikbaar is, zijn de kosten
±Srd.800,00 per woning.
Om de sociaal zwakkeren nog meer tegemoet te komen, is het aan te bevelen dat de
overheid nu, maar ook in de toekomst, de aansluitkosten van nutsvoorzieningen
financiert of volledig betaald.
Ter verdere realisatie van haar missie en doelstelling heeft de SVS de mogelijkheid
voor woningzoekenden met een redelijk inkomen gecreëerd (middenstaanders) om
met haar hulp een eigen woonoplossing te vinden. Zij heeft dusdanige
randvoorwaarden geschapen, dat degenen die uiteraard aan de voorwaarden voldoen,
gemakkelijk aan bankfinanciering kunnen komen.
Sinds 2006 vraagt de SVS het grondhuurrecht, op ter haar beschikking gestelde
gronden ten behoeve van de woningbouw, aan. Wanneer dat recht is toegewezen
wordt de bouwgrond aan daarvoor in aanmerking komende woningzoekenden ter
beschikking gesteld. Doordat het grondhuurrecht reeds is toegewezen, is de
bouwgrond verhypothekeerbaar. Door een vierhoekrelatie van de SVS - cliënt – Bank
– aannemer komt de woning tot stand. Met succes zijn te Sophia’s Lust en Tout Lui
Faut door het toepassen van deze constructie koopwoningen neergezet. Met het
project Voorburg wordt spoedig, volgens deze werkwijze, een aanvang gemaakt.
Project Voorburg
De Stichting Volkshuisvesting heeft in februari 2010 een stuk grond groot ± 5,0996
ha te Voorburg in het District Commewijne ter beschikking gehad voor het opzetten
van een woningbouwproject. De Stichting heeft gesprekken voor het geplande
woningbouwproject en wel met de China Dalian International Cooperation (Group)
Holdings Ltd. (CDICH). Bij de gesprekken werd steeds benadrukt dat het gaat om
middenstand huishoudens waarbij gelet wordt op de prijs en kwaliteit.
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Op 18 mei 2010 kreeg de Stichting de fullpowers van de voormalige minister van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting, dhr. H. Setrowidjojo, voor het tekenen van de
overeenkomst met de CDICH voor het opzetten van, in de eerste fase, 100 woningen
op het voornoemde gebied.
Zijdens de Stichting zijn er voor dit project de nodige overheadkosten gemaakt
(onder andere landmeterkosten, leges, afpaling, vervaardigen van individuele kaarten
et cetera). Voor de kostendekking zijdens de Stichting zullen deze kosten ook worden
meegenomen bij de uitvoering van het woningbouwproject.
CDICH heeft de geprojecteerde wegen waarlangs gebouwd zal worden al aangelegd.
Het project ontbeert echter nog de aanwezigheid van de noodzakelijke
nutsvoorzieningen (waterleiding en elektriciteit), die zowel voor de cliënt alsook
voor de bank een belangrijke voorwaarde zijn. Om de kostprijs ten behoeve van de
doelgroep redelijk te houden is het noodzakelijk dat de overheid voor de aanleg van
deze voorzieningen zorg draagt. De offertes hieromtrent zijn reeds bij de
nutsbedrijven aangevraagd, doch nog niet ontvangen.
Activiteiten/Plannen 2011:
 acties voor het stimuleren van bouwen door particulieren middels
voorlichting, begeleiding
 stimuleren van woningbezit
 institutionele versterking van de stichting middels automatisering en
scholing.
 Aangepaste benadering voor beheer en exploitatie woningen
 Meedenken met directoraat Volkshuisvesting ter oplossing van de
woningnood

Paramaribo, 30 augustus 2011,
DESIRÉ D. BOUTERSE

