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Introductie
Deze voorlopige Bundel is bedoeld om een gedetailleerd overzicht te geven van de
uitvoeringsregelingen, die in de periode van 2000 tot en met 9 november 2006 zijn uitgegeven in
het kader van de voorbereiding en implementatie van de financiële decentralisatie met toepassing
van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28).
Deze Bundel komt simultaan uit met de uitreiking van het certificaat financiële decentralisatie aan
de vijf pilot-districten, Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne op 9 november 2006.
Hierin komen wettelijke regelingen voor, die een basisvoorwaarde vormden voor de certificering.
Dit moest ook voor de goede orde nu uitkomen, omdat het handig is - vooral voor de doelgroepen
die geroepen zijn om vanaf 9 november 2006 nieuwe taken uit te oefenen en nieuwe
verantwoordelijkheden te dragen - daar rekening mee te houden. Het proces duurt voort. De trainers
hebben dan ook alles bij de hand als naslagwerk en om op basis daarvan trainingen te verzorgen.
Studenten en wetenschappers kunnen aan de slag om reeds tijdens het proces een daadwerkelijke
bijdrage te leveren aan een stukje rechtsontwikkeling op het politiek-bestuurlijk vlak..
De in de Bundel opgenomen wettelijke regelingen zijn de projectmatig voorbereide electronische
versies, zoals ze formeel zijn goedgekeurd c.q vastgesteld. Op de Interimregeling, de
districtsverordeningen ter instelling van de districtsfondsen, de staatsbesluiten en één beschikking
na, moeten alle beschikkingen nog gepubliceerd worden in het Staatsblad van de Republiek
Suriname. De inwerkingtreding is evenwel niet van de publicatie afhankelijk gesteld, maar van de
dagtekening van de beschikkingen, waardoor ze per direct rechtskracht hebben. Wel moet enig
voorbehoud van volledigheid worden gemaakt, omdat de definitieve Bundel met de gescande en
gepubliseerde versie nog uit moet komen.
Bij de uitgifte van de definitieve Bundel, dus, na de publicatie van de uitvoeringsregelingen in het
Staatsblad van de Republiek Suriname, zal er een uitgebreide toelichting op volgen om het geheel
wat inzichtelijker en gebruiksvriendelijk te maken.
Paramaribo, 9 november 2006.
DLGP-Managing Director,
Mr. Basharat Ahmadali
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S.B.2003 No. 33
INTERIMREGELING FINANCIËLE DECENTRALISATIE
WET van 25 maart 2003, houdende vaststelling van een interimregeling met betrekking tot de
financiële decentralisatie (“Interimregeling Financiële Decentralisatie”)
-----------------------------------------------------------DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat het nodig is een interimregeling met betrekking tot financiële
decentralisatie vast te stellen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de
onderstaande wet:
Artikel 1
Algemene Bepalingen
1. In deze wet wordt verstaan onder:
- de Wet
: de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 No. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2002 No. 54);
- de Minister
: de Minister belast met de zorg voor het regionaal bestuur;
- district
: bestuursgebied als bedoeld in artikel 1 van de Wet;
- Districtsfonds
: het Districtsfonds als bedoeld in artikel 40 van de Wet.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze wet, kunnen omtrent de in deze wet geregelde
onderwerpen nadere regels bij of krachtens staatsbesluit worden vastgesteld.
Artikel 2
Districten
Bij staatsbesluit worden districten aangewezen, waarop deze wet van toepassing is.
Artikel 3
Richtlijnen
In afwijking van de artikelen 40 lid 3 en 54 lid 2 van de Wet, worden de daar bedoelde richtlijnen vastgesteld
door de Minister in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën.
Artikel 4
Inkomsten van de districten
1. Behalve de stortingen ingevolge artikel 40 lid 2 van de Wet, worden in het Districtsfonds gestort de
belasting- en niet-belastingmiddelen, verkregen uit de onder a tot en met j opgesomde wettelijke
regelingen:
a.
Wet Huurwaardebelasting 1995 (G.B. 1910 No. 88, geldende tekst G.B. 1948 No. 54, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 No. 113);
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Wet tot heffing en invordering ener belasting op publieke vermakelijkheden (G.B. 1917 No. 16,
geldende tekst G.B. 1949 No. 146, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 No. 32);
Wet op drankhuizen en huizen van openbare vermakelijkheden (G.B.1872 No. 1, geldende tekst
G.B. 1944 No. 64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1947 No. 71);
Marktwet (G.B. 1929 No. 59, geldende tekst G.B. 1936 No. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.
1970 No. 117);
Begrafeniswet (G.B. 1926 No. 117, geldende tekst G.B. 1959 No. 119, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2001 No. 38);
Zondagsrustwet (G.B. 1908 No. 42, geldende tekst G.B. 1944 No. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 1981 No. 6);
Decreet vergunningen bedrijven en beroepen (S.B. 1981 No.147, geldende tekst S.B. 1985 No. 40,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1997 No. 30);
Recognitie en voorwaarden voor het gebruik van openbare wegen, straten, en pleinen, het bouwen
van stoepen, balkons en luifels en andere bijzondere doeleinden (G.B. 1911 No. 35, zoals laatstelijk
gewijzigd bij G.B. 1914 No. 31);
Recognitie waartegen en de voorwaarden waaronder vergunningen worden verleend voor het
gebruik van openbare wegen enz. ten behoeve van bijzondere doeleinden (G.B. 1911 No. 54, zoals
laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1948 No. 86);
Regeling tot verkoop van gedistilleerd (G.B. 1943 No. 142, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002
No. 20).
2. De inning van de belastingen, het ontvangen van de belasting- en niet-belastingmiddelen en de
administratie van de in lid 1 bedoelde inkomsten blijven
onder het toezicht en de
verantwoordelijkheid van de Ontvanger der Directe Belastingen c.q. Ontvanger der Invoerrechten en
Accijnzen en de desbetreffende ministeries en overheidsinstellingen totdat de districten op grond van
wettelijke voorzieningen zelf daarvoor de verantwoordelijkheid kunnen dragen.
3. De begrotingsmiddelen, voorkomende op de begroting van de Minister, die voor de districten zijn
bestemd, worden eveneens in het Districtsfonds gestort, om ten laste van de districtsbegroting
uitgaven te doen.
4. Bij staatsbesluit kunnen ook andere wettelijke regelingen worden aangewezen voor de storting van
de daaruit verkregen belasting- en niet-belastingmiddelen in het Districtsfonds.
Artikel 5
Districtsbegroting van inkomsten en uitgaven
1. Onverminderd het ter zake bepaalde in de Wet, wordt de districtsbegroting, bedoeld in
54 lid 1 van de Wet, door de Districtsraad opgesteld, nadat dit orgaan in speciaal
daarvoor artikel bestemde openbare vergaderingen hoorzittingen omtrent de inhoud
ervan heeft gehouden.
2. Het bijeenroepen van de vorenbedoelde openbare vergaderingen geschiedt in overleg met
de Ressortraden van het district.
Artikel 6
Districts-Administrateur

1.
2.
3.
4.

De Districts-Commissaris neemt, na de Districtsraad te hebben gehoord, een DistrictsAdministrateur in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst, na verkregen machtiging van de
President van de Republiek Suriname.
De Minister stelt bij beschikking het reglement voor de wijze van werving, de taken en
bevoegdheden van de Districts-Administrateur vast.
De Minister stelt bij beschikking de functiebeschrijving en functiewaardering van de DistrictsAdministrateur vast.
De Minister stelt bij beschikking de organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten vast.
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Artikel 7
Certificatie
De districten, die op grond van de richtlijnen in artikel 3 bedoeld, voldaan hebben aan de daarin gestelde
criteria, worden voorzien van een certificaat van de Minister en de Minister belast met de zorg voor de
staatsfinanciën, inzake de toekenning van de bevoegdheid voor een zelfstandig begrotings- en financiëel
beheer der districten.
Artikel 8
Slotbepalingen
1.
1.
2.
3.
4.

Het “Besluit Interim Regeling Fiscale Decentralisatie Regionaal Bestuur” (S.B. 2000 No. 53),
alsmede alle ter uitvoering daarvan gegeven regelingen en voorschriften met betrekking tot de
financiële decentralisatie, komen te vervallen.
Deze wet kan worden aangehaald als: Interimregeling Financiële Decentralisatie.
Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
Zij kan in haar geheel of bij gedeelten in werking treden op een tijdstip of op tijdstippen door de
President te bepalen.
De Minister belast met de zorg voor het regionaal bestuur en de Minister belast met de zorg voor de
staatsfinanciën zijn belast met de uitvoering van deze wet.
Gegeven te Paramaribo, de 25ste maart 2003.
R.R. VENETIAAN.
Uitgegeven te Paramaribo, de 10e april 2003
De Minister van Binnenlandse Zaken
U. JOELLA-SEWNUNDUN
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WET van 25 maart 2003, houdende vaststelling van een interimregeling met betrekking tot de
financiële decentralisatie (“Interimregeling Financiële Decentralisatie”)
-----------------------------------------------------------MEMORIE VAN TOELICHTING
A. Algemeen
In Suriname is er nog altijd sprake van een overheidsstructuur, die in de praktijk sterk gecentraliseerd is.
Hierdoor kan niet in voldoende mate worden voldaan aan de eis vanuit de basis om bij de verlening van
diensten door de overheid aan de samenleving, naar de prioriteiten van de lokale bevolking te handelen.
Daardoor wordt de behoefte van zowel de centrale overheid als van de districtsbevolking steeds groter om
een districtsoverheid te creëren, gericht op een effectieve en efficiënte bestuursvoering.
In 1989 is met de aanname van de Wet Regionale Organen gepoogd districtsoverheden te vestigen, met enige
bevoegdheden met betrekking tot eigen begrotingen en eigen inkomsten voor de levering van eenvoudige
diensten aan de plaatselijke gemeenschap, zoals onderhoud van de tertiaire zandwegen, ontwatering,
openbare markten en vuilophaal. Hoewel er in de afgelopen tien jaar enige vooruitgang werd geboekt in de
implementatie van de Wet Regionale Organen, is er nog lang geen sprake van adequaat functionerende
districtsoverheden, deels wegens manco’s in genoemde wet, deels door het uitblijven van de uitwerking van
de toegekende fiscale bevoegdheden aan de districten en deels omdat er onvoldoende voorzieningen binnen
de centrale overheid aanwezig zijn om het proces ter versterking van het bestuur in de districten systematisch
te ondersteunen en te begeleiden.
Om in de hierboven geschetste situatie verbetering te brengen, heeft de Regering in samenwerking met de
Inter-American Development Bank (IDB) een programma voorbereid, genaamd “Decentralization and Local
Government Strengthening Program” (DLGP).
Dit programma heeft als doel:
• de budgettaire bevoegdheden van de districten te verruimen;
• de inkomstenverwervende bevoegdheden van de districten te activeren;
• het bestuursapparaat in de districten zodanig te versterken, dat het in staat is om zelfstandig
projecten ter hand te nemen.
Om dit doel te bereiken zullen er naast institutionele voorzieningen, gericht op capaciteitsopbouw binnen het
districtsapparaat, ook wettelijke hervormingen worden doorgevoerd. Gedurende de uitvoering van het DLGP
zullen deze institutionele voorzieningen en wettelijke hervormingen in de bestuurlijke praktijk van een aantal
te selecteren pilot-districten worden ontwikkeld en getoetst, alvorens – uiteraard na goedkeuring van de
Regering en De Nationale Assemblée – een definitieve status te verkrijgen.
De periode van uitvoering van het DLGP wordt daarom gekenmerkt als een interimfase.
Gelet op het karakter van de activiteiten die in deze periode zullen plaatsvinden, is het nodig bij wet regels
vast te stellen, teneinde te waarborgen dat de uitvoering van het programma harmonisch aansluit op het
bestaande wettelijk kader.
De onderhavige ontwerp-wet strekt daartoe.
B. Artikelsgewijs
Artikel 1.
Dit artikel biedt in lid 2 de Regering de mogelijkheid ten alle tijde door middel van of krachtens een
staatsbesluit voor de sturing en begeleiding van het proces tot verzelfstandiging van de bestuursvoering in de
districten nadere regels vast te stellen.
Artikel 2.
Dit artikel geeft de Regering de gelegenheid de districten gefaseerd in het DLGP te doen participeren.
Bij de selectie van de pilot-districten zal rekening worden gehouden met regionale aspecten, zoals het
stedelijk versus het ruraal karakter, de economische potenties en de diversiteit van woongemeenschappen, al
dan niet met een traditioneel gezag.
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Artikel 3.
In artikel 40 lid 3 van de Wet Regionale Organen is vastgesteld, dat het Districtsfonds wordt beheerd door
het Districtsbestuur, naar de voorschriften door de Districtsraad vast te stellen, overeenkomstig de door de
Minister gegeven richtlijnen.
In artikel 54 lid 2 van de Wet Regionale Organen wordt de Districtsbegroting ingericht volgens de
richtlijnen, gegeven door de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën.
In beide gevallen waarop de bovenvermelde artikelen betrekking hebben, is zowel de zorg voor het regionaal
bestuur als de zorg voor de staatsfinanciën aan de orde.
Daarom is in het onderhavige artikel bepaald dat de richtlijnen, bedoeld in de bovengenoemde artikelen van
de Wet Regionale Organen, moeten worden vastgesteld door beide Ministers.
“In overleg” betekent hier dat beide Ministers gezamenlijk overeenstemming moeten bereiken over de
inhoud van de richtlijnen.
Artikel 4.
Dit artikel is een voorloper op de definitieve regeling bij wet van de financiële verhoudingen tussen de Staat
en de districten, in het kader van de wettelijke hervormingen.
Om ervoor te zorgen dat reeds gedurende de interimfase inkomstenbronnen voor de districten worden
ontwikkeld en om te bevorderen dat de districten over eigen middelen beschikken, zijn de mogelijkheden om
meer opbrengsten te storten in het volgens de voorschriften van de Wet Regionale Organen in het leven te
roepen Districtsfonds, verruimd met een bepaalde categorie van belasting- en niet-belastingmiddelen.
Ter verhoging van de efficiëntie van het begrotings –en financieel beheer is tevens bepaald dat de middelen,
voorkomende op de begroting van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, die voor de districten zijn
bestemd, in het Districtsfonds worden gestort, om ten laste van de districtsbegroting uitgaven te doen.
Daarbij zijn de salarissen en andere personele lasten niet inbegrepen.
Artikel 5.
Dit artikel heeft de bedoeling de bevolking van het district te brengen tot participatie in de besluitvorming
van de overheid op districtsniveau en zodoende het bestuur dichter bij de burger te brengen. Daarom is het
houden van hoorzittingen voorgeschreven. Op deze wijze krijgt de bevolking van het district een optimale
gelegenheid om haar gevoelen omtrent het door de Districtsraad en het Districtsbestuur voorgeschreven
beleid te doen blijken. Pas nadat de bevolking de mogelijkheid tot deze vorm van inspraak is verleend, stelt
de Districtsraad de districtsbegroting op en vindt het reguliere wettelijke besluitvormingsproces zijn
voortgang.
Uiteraard is het nodig dat voldoende bekendheid aan deze vergaderingen wordt gegeven, dat de
begrotingsstukken tijdig ter inzage worden gelegd en dat voldoende ruimte aan de bevolking wordt geboden
om de vergaderingen bij te wonen.
Artikel 6.
De aanstelling van een technocraat tot Districts-Administrateur moet worden gezien als een versterking van
het management van het district. De Districts-Administrateur wordt voornamelijk belast met de uitvoering
van het decentralisatieprogramma in het district en het helpen verkrijgen van de certificatie van de
verantwoordelijke Ministers. Hij zal voorts worden belast met de leiding over de nieuwe administratieve
diensten op het districtscommissariaat, zoals planning, begrotingszaken, inkomstenverwerving, kasbeheer,
etc.
Vermits het hier gaat om een persoon die in dienst van de districtsoverheid moet treden, is in dit artikel
opgenomen dat de Districts-Commissaris, gehoord de Districtsraad, bevoegd is een Districts-Administrateur
aan te trekken, evenwel na verkregen machtiging van de President van de Republiek Suriname. Daarbij
neemt de Districts-Commissaris de richtlijnen van de Minister in acht.
De taken en bevoegdheden van deze functionaris worden door de Minister, gehoord de Districtsraad, in een
Reglement vastgesteld, alsook de wijze van werving en selectie volgens een wervingsplan. Met deze
functionaris zal de Districts-Commissaris een arbeidsovereenkomst aangaan.
Dit model maakt het mogelijk om – gelet op de specifieke taken, de functie-eisen, de bijzondere
verantwoordelijkheden, zelfstandige en projectmatige aanpak – het faalrisico te minimaliseren door prestatieen resultaatgerichte condities die elders geen regeling vinden, in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Het
pilot-karakter van het programma maakt dit noodzakelijk.
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Artikel 7.
Op grond van dit artikel verkrijgen de daarvoor in aanmerking komende districten een certificaat van de
Minister belast met het regionaal bestuur en de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën. Dit
geschiedt volgens de richtlijnen, bedoeld in artikel 3 van deze wet. In die richtlijnen zullen de criteria worden
aangegeven, waaraan een district moet voldoen om te worden gecertificeerd c.q. om de bevoegdheid te
verkrijgen een zelfstandig begrotings- en financieel beheer te voeren.
Artikel 8.
Het Staatsbesluit van 2 mei 2000 (S.B. 2000 No. 53) had tot doel om aan het DLGP een wettelijke basis te
verschaffen. Met de totstandkoming van de onderhavige wet, een produkt van hogere orde waarmee
hetzelfde wordt beoogd, is het noodzakelijk het eerdergenoemde staatsbesluit, alsmede alle ter uitvoering
daarvan gegeven regelingen en voorschriften met betrekking tot de financiële decentralisatie, in te trekken.
Gegeven te Paramaribo, 15 maart 2003

R.R. VENETIAAN
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STAATSBESLUIT FINANCIËLE DECENTRALISATIE PILITDISTRICTEN
WANICA, PARA, COMMEWIJNE, MAROWIJNE EN NICKERIE
S.B. 2004 No. 117
STAATSBESLUIT van 3 augustus 2004
ter uitvoering van de artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie
(S.B. 2003 no. 33) (Besluit Financiële Decentralisatie)
-------------------------------DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME
Overwegende, dat - ter uitvoering van de artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B.
2003 no. 33)- het nodig is het volgende vast te stellen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid
staatsbesluit:
Districten
Artikel 1
De navolgende districten worden voor de toepassing van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B.
2003 no. 33) aangewezen: Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie.

Slotbepaling
Artikel 2
1. Dit staatsbesluit kan worden aangehaald als: Besluit Financiële Decentralisatie.
2. Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
3. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging.
4. De Minister belast met regionaal bestuur en de Minister belast met staatsfinanciën dragen zorg voor de
uitvoering van dit staatsbesluit.
Gegeven te Paramaribo, de 3e augustus 2004.
R.R. VENETIAAN.
Uitgegeven te Paramaribo, de 16e augustus 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken
U. JOELLA-SEWNUNDUN
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STAATSBESLUIT van 3 augustus 2004 ter uitvoering van
de artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie
(S.B. 2003 no. 33) (Besluit Financiële Decentralisatie)
NOTA VAN TOELICHTING
In artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie(S.B. 2003 no. 33) is de mogelijkheid gecreëerd
om bij staatsbesluit districten als pilot-districten aan te wijzen, waar middels uitvoering van het
“Decentralization and Local Government Strengthening Program” (DLGP) de financiële decentralisatie
wordt tot stand gebracht.
Het DLGP zal in eerste instantie worden uitgevoerd in Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie.
Vanwege de complexiteit van het DLGP, dat mede tot gevolg zal hebben hervorming van het openbaar
bestuur, is er namelijk gekozen voor een gefaseerde benadering.
De ervaring die wordt opgedaan in de eerste groep pilot-districten zal worden gebruikt bij de uitvoering in de
overige districten.
Derhalve wordt bij de selectie van de pilot-districten gelet op de mate waarin de districten representatief zijn
voor de overige districten.
Hiernaast wordt gekeken naar geografische kenmerken van de districten, het rurale versus het urbane
karakter van de districten, de locale economische aktiviteiten, economische potenties en de cultureeldemografische samenstelling van de bevolking (bijvoorbeeld de aanwezigheid van in stamverband levende
gemeenschappen).

Paramaribo, 3 augustus 2004

R.R. VENETIAAN
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S.B. 2005 No. 117
STAATSBESLUIT FINANCIËLE DECENTRALISATIE PILITDISTRICT
PARAMARIBO
STAATSBESLUIT van 29 december 2005 ter uitvoering van
de artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie
(S.B. 2003 no. 33) (Besluit Financiële Decentralisatie district Paramaribo)

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME
Overwegende, dat – ter uitvoering van artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003
no. 33) – het nodig is het volgende vast te stellen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid
staatsbesluit:
Artikel 1
Het district Paramaribo wordt als pilot-district aangewezen voor de toepassing van de Interimregeling
Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no.33).
Artikel 2
1. Dit staatsbesluit kan worden aangehaald als: Besluit Financiële Decentralisatie district
Paramaribo.
2. Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
3. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging.
4. De Minister belast met regionaal bestuur en de minister belast met staatsfinanciën dragen zorg
voor de uitvoering van dit staatsbesluit.
Gegeven te Paramaribo, de 29ste december 2005.
R.R. VENETIAAN.
Uitgegeven te Paramaribo, de 30ste december 2005
De Minister van Binnenlandse Zaken
M.S.H. HASSANKHAN
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STAATSBESLUIT van 29 december 2005 ter uitvoering van
de artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie
(S.B. 2003 no. 33) (Besluit Financiële Decentralisatie district Paramaribo)
-------------------------------NOTA VAN TOELICHTING
In artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) is de mogelijkheid
gecreëerd om bij staatsbesluit districten als pilot-districten aan te wijzen, waar middels uitvoering van het
“Decentralization and Local Government Strengthening Program” (DLGP) de financiële decentralisatie tot
stand wordt gebracht.
Vanwege de complexiteit van het DLGP, dat mede tot gevolg zal hebben hervorming van het openbaar
bestuur, is er namelijk gekozen voor een gefaseerde benadering.
In de eerste fase ging het om de districten Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie, waar de
uitvoering van het decentralisatie programma thans in volle gang is.
De project-documenten van het DLGP schrijven voor dat in de tweede helft van de uitvoering van het
programma, gestart dient te worden met de capaciteitsopbouw in nog twee non-pilot districten.
Op grond van de opgedane ervaringen in de eerdergenoemde vijf pilot-districten is besloten om aan de groep
van de pilot-districten een in plaats van twee districten toe te voegen, te weten Paramaribo, mede gelet op het
feit dat Paramaribo uit twee bestuursressorten bestaat, met elk een eigen districtcommissariaat.
Deze keuze is voorts gebaseerd op de overweging, dat Paramaribo in sociaal, economisch en bestuurlijk
opzicht het meest ontwikkelde district is..
De uitvoering van het DLGP in Paramaribo vereist een bijzondere benadering. Paramaribo en wel om de
volgende redenen:
-

Paramaribo is de hoofdstad van de Republiek Suriname en alszodanig het zenuwcentrum van de
Staat;
de Regering die aan het Hoofd staat van de centrale overheid, is in het stadsdistrict gevestigd;
Paramaribo heeft het grootste inwonertal;
binnen het district zijn er gebieden met zowel urbaan karakter als gebieden met een landelijk
karakter.

Terwijl de capaciteitsopbouw in het stadsdistrict ter hand wordt genomen, zal er een studie worden verricht
inzake het doorvoeren van bestuurlijke vernieuwingen, die een verantwoord samengaan van centraal gezag
en het lokaal bestuur in Paramaribo dienen te waarborgen..
Paramaribo, 29 december 2005

R.R. VENETIAAN.

14

STAATSBESLUIT FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT SIPALIWINI

STAATSBESLUIT van ........................... 2006 ter uitvoering
van de artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie
(S.B. 2003 no. 33) (Besluit Financiële Decentralisatie district Sipaliwini)1
ONTWERP
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
Overwegende, dat – ter uitvoering van artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003
no. 33) – het nodig is het volgende vast te stellen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid
staatsbesluit:
District
Artikel 1
Het district Sipaliwini wordt als pilot-district aangewezen voor de toepassing van de Interimregeling
Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no.33).

Slotbepaling
Artikel 2
1. Dit staatsbesluit kan worden aangehaald als: Besluit Financiële Decentralisatie Interimregeling district
Sipaliwini .
2. Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
3. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging.
4. De Minister belast met regionaal bestuur en de Minister belast met staatsfinanciën dragen zorg voor de
uitvoering van dit staatsbesluit.
Gegeven te Paramaribo, de …………………………. 2006 *)
R.R. VENETIAAN.
*) publicatie wordt afgewacht

1

Reeds goedgekeurd door de R.v.M en de Staatsraad. De afkondiging in het Staatsblad van de Republiek Suriname
wordt afgewacht.
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STAATSBESLUIT van ................,
ter uitvoering van artikel 2 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie
(S.B. 2003 no. 33)
(Besluit Financiele Decentralisatie district Sipaliwini)
-------------------------------ONTWERP
NOTA VAN TOELICHTING
In artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) is de mogelijkheid
gecreëerd om bij staatsbesluit districten als pilot-districten aan te wijzen, waar middels uitvoering van het
“Decentralization and Local Government Strengthening Program” (DLGP) de financiële decentralisatie tot
stand wordt gebracht.
Vanwege de complexiteit van het DLGP om hervorming van het openbaar bestuur door te voeren, is er
namelijk gekozen voor een gefaseerde benadering.
In de eerste fase ging het om de districten Wanica, Para, Commewijne, Marowijne en Nickerie, waar de
uitvoering van het decentralisatieprogramma thans in volle gang is.
Voor de verdere uitvoering van het DLGP dienen successievelijk de overige districten te worden
aangewezen als pilot-districten. Voor deze fase komen twee districten in aanmerking. Inmiddels is het
district Paramaribo alszodanig aangewezen. In het onderhavige ontwerp is de aanwijzing van het district
Sipaliwini aan de orde.
De visie van de Regering is om het district Sipaliwini versneld te decentraliseren, omdat het DLGP bedoeld
is om de districten zodanig te versterken, dat zij de ontwikkeling van o.m. de achtergebleven gebieden
versneld ter hand kunnen nemen. Sipaliwini is het meest achtergebleven gebied, terwijl dit gebied de meeste
ontwikkelingspotenties heeft..
De aanwijzing van Sipaliwini als pilot-district past in het streven om een duurzame bestuursstructuur te
vestigen in het district. Het district is zeer uitgestrekt, het beslaat ruim 80% van het Surinaams grondgebied.
In dit kader is onder andere reeds goedgekeurd het Besluit Ressortenindeling Sipaliwini (S.B. 2004 no. 158).
Verwacht wordt dat door de invulling van de 7 ressorten ingevolge het vorenaangehaald Besluit de
bestuurbaarheid van het district aanzienlijk dan voorheen zal zijn verbeterd.
Ingevolge de Operating Regulations and Guidelines van het DLGP (ORG) wordt het district Sipaliwini
beschouwd als een speciaal geval, dat wegens zijn apart karakter, zoals de uitgestrektheid van het gebied, de
kleine bevolkingsdichtheid, dorpen met traditioneel gezag, het ontbreken van een bestuurscentrum etc., een
studie vooraf vereist. De Regering heeft besloten de studie over het bestuursmodel van Sipaliwini en de start
van de capaciteitsopbouw simultaan in 2006 te starten.
Paramaribo, …………………2006*)
R.R. VENETIAAN.
*) publicatie wordt afgewacht
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REGLEMENT DISTRICTS-ADMINISTRATEURS
Paramaribo, 13 oktober 2006

MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 6840
ONDERWERP:
Vaststelling Reglement, Wervingsplan en
het Model Arbeidsovereenkomst van de Districts-Administrateur
ter uitvoering van artikel 6 leden 2 en 3 van de Interimregeling
Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33)
(Reglement van de Districts-Administrateur)
DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
GELEZEN:
Het schrijven van de Directeur van Binnenlandse Zaken d.d. 18 januari 2006
No. 575 met verwijzing naar het adviesrapport van het Centraal Staforgaan
Formatiezaken en Efficiëncy (C.S.F.E.) d.d. 13 janauri 2006 no. 295/05
GEHOORD:
1. de Directeur van Regionale Ontwikkeling;
2. de Directeur van Binnenlandse Zaken.
GELET OP:
1. de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no.28);
2. de Interimregeling Financiële Decentralisatie
(S.B. 2003 no. 33);
3. het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
4. het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B.1991
no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.94 );
5. de Verordening Districtsfonds Wanica (S.B. 2005 no. 87);
6. de Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B. 2005 no. 88);
7. de Verordening Districtsfonds Para (S.B. 2005 no. 89);
8. de Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B. 2005 no. 90);
9. de Verordening Districtsfonds Commewijne (S.B. 2005 no. 91).
OVERWEGENDE:
1. dat het beleid van de Regering er op gericht is financiële
decentralisatie in de districten tot stand te brengen;
2. dat de districten een verantwoord, transparant en geharmoniseerd
begrotingsbeleid en financieel beheer moeten voeren;
3. dat de Regering van oordeel is, dat er randvoorwaarden voor de
districten moeten worden gecreëerd;
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4. dat het voor het versterken van de financiële administratie van het
districtscommissariaat en het uitvoeren van de nieuwe taken met
betrekking tot de planning, begrotingszaken en inkomstenverwerving
van belang is een Districts-Administrateur in dienst te nemen;
5. dat op 27 augustus 2005 de districtsverordeningen van de pilotdistricten
voor het invoeren en beheren van het districtsfonds een feit zijn
geworden;
6. dat de taakomschrijving van de Districts-Administrateur aangeeft dat de
functionaris op meerdere beroepsvelden zal moeten opereren hetgeen als
grensoverschrijdend gekwalificeerd kan worden uitgaande van de
functietheorie, terwijl dit eveneens inhoudt dat deze functionaris een
breed scala van competenties moet beschikken, die niet persé functie
gebonden zijn;
7. dat mede gelet op het feit dat de Districts-Administrateur na de
certificering uit de begroting van het district zal worden betaald, er geen
reden is bezwaar aan te tekenen tegen de beloning die gepaard gaat met
de zwaarte van de functie en dat de salariëring van de functionaris met
het oog hierop verschilt per definitie van de beloning binnen de
ambtelijke sector;
8. dat, uitgaande van de taken en bevoegdheden, verbonden aan de functie
van de Districts-Administrateur, dient aan deze functie binnen de
organisatie een plaats te worden toebedeeld, die neigt naar functionele
stafrelatie;
9. dat op basis van de Model-Arbeidsovereenkomst voor de DistrictsAdministrateur het duidelijk is dat voor deze specifieke organisatie de
daarin overeengekomen rechtspositieregeling voor deze functionaris
geldt en alszodanig niet appelleert aan de wettelijke regelingen op het
gebied van personeelsbeleid en personeelsorganisatie bij de Overheid;
10. dat de vigerende regelingen op het gebied van personeelsorganisatie en
personeelsbeleid op basis van de specifieke situatie in beschouwing zijn
genomen;
11. dat het nodig is voor de Districts-Administrateur een Reglement, de
wijze van werving en een Model Arbeidsovereenkomst vast te stellen.
HEEFT BESLOTEN:
I. Vast te stellen het bij deze beschikking behorende Reglement van de
Districts-Administrateur (bijlage 1), het Wervingsplan (bijlage 2) en de
Model- Arbeidsovereenkomst (bijlage 3).
II. Te bepalen, dat:
a. deze beschikking en de daarbij behorende bijlagen in het Staatsblad van
de Republiek Suriname worden bekendgemaakt;
b. deze beschikking en de daarbij behorende bijlagen in werking treden
met ingang van de dagtekening van deze beschikking.
III. Afschrift van deze beschikking en de daarbij behorende bijlagen te
zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van de President
van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de VicePresident van de Republiek Suriname, de Voorzitter van de Rekenkamer
van Suriname, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal
bij het Hof van Justitie, de Centrale Landsaccountantsdienst, de Directeuren
van de Departementen van Algemeen Bestuur, het Hoofd van de Afdeling
Comptabiliteit van het Ministerie van Financiën, het Hoofd van het
Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiëncy van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, de Districts-Commissarissen, de DistrictsAdministrateurs.
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Paramaribo, 13 oktober 2006.
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
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Reglement van de Districts-Administrateur
ter uitvoering van artikel 6 lid 2
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33)
Bijlage 1 behorende bij de beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling
d.d. 13 oktober 2006 no.6840
Artikel 1
Bevoegd Gezag
1. Het bevoegd gezag machtigt ingevolge artikel 3 van de Personeelswet en artikel 6 lid 1 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie de Districts-Commissaris als vertegenwoordiger van het
Districtsbestuur een arbeidsovereenkomst met de Districts-Administrateur aan te gaan naar het
Surinaams Burgerlijk Wetboek, na de Districtsraad te hebben gehoord en met inachtneming van de
Richtlijnen van de Minister.
2. De Minister stelt het model van de arbeidsovereenkomst vast, na de Districtsraad te hebben gehoord.
3. De selectie van de Districts-Administrateur vindt plaats volgens een wervingsplan en selectiecriteria,
zoals vastgesteld bij beschikking van de Minister, na de Districtsraad te hebben gehoord.
Artikel 2
Eisen van benoembaarheid
Voor de benoeming tot Districts-Administrateur komt in aanmerking degene die:
a. de Surinaamse nationaliteit bezit;
b. in Suriname, bij voorkeur in het desbetreffend district, zijn of haar woonplaats of werkelijk verblijf
heeft;
c. de leeftijd van dertig jaar heeft bereikt, welke eis niet geldt voor hen die gedurende de
implementatieperiode in dienst zijn getreden;
d. een opleiding of meerdere opleidingen gevolgd heeft, gelijkwaardig aan het academisch
denkvermogen op financieel, economisch, juridisch, of bestuurlijk gebied.
Artikel 3
Functiebeschrijving en Functiewaardering
1. Om de functie van Districts-Administrateur te kunnen uitoefenen, moet voldaan worden aan de
eisen van moderne organisatie-ontwikkeling en “human resource management”, waaronder, naast
eisen van productiviteit, doelmatigheid en rendement, ook eisen van kwaliteit, snelheid en
flexibiliteit gelden. Voorts ook de eisen betreffende het management van geplande en niet-geplande
veranderingen, gericht op het tijdig signaleren en beheersen van factoren die van invloed zijn op het
succes of het falen van het beleid, een programma of een project en het zoeken naar oplossingen.
Voorts strekt tot aanbeveling:
a. praktische-en theoretische kennis op het gebied van financiële begrotingsprocedures van de
centrale- en de plaatselijk overheid;
b. kennis van de juridische procedures inzake belastingheffing;
c. kennis van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van onder andere de Rekenkamer, de
Centrale Landsaccountantsdienst en het Planbureau;
d. kennis van accountancy en boekhouding;
e. ervaring met “spreadsheet” en “word processing” programma’s;
f. het vermogen om op verantwoorde wijze leiding te geven;
h. ruime ervaring bij een overheids- of een daarmee vergelijkbare instelling;
i. de bereidheid in teamverband te werken, zich flexibel op te stellen ten aanzien van bestaande
bestuurlijke functionarissen, zich aan nieuwe werkmethoden aan te passen en training te
ondergaan in het creatief omgaan met de gestelde eisen, taken en bevoegdheden.
2. Met in achtneming van de functie-inhoud volgens lid 1 van dit artikel, evenals van het
daaruit voortvloeiend werk- en denkniveau, is de waardering van de functie binnen het
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vergelijkbaar vigerend bezoldigingssysteem te stellen op een schaal lager dan die van de
Districts-Commissaris en voorts, zoals met hem/haar in de arbeidsovereenkomst
zal zijn overeengekomen.
Artikel 4
Taakomschrijving van de Districts-Administrateur
1. De Districts-Administrateur is verantwoording verschuldigd aan de Districts-Commissaris.
De Districts-Administrateur geeft leiding over de Afdeling Districts Financiën en Planning,
is onder meer verantwoordelijk voor taken, die voortvloeien uit de Interimregeling
Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) en heeft daarbij, een initiërende, regulerende,
analyserende en probleemoplossende rol te vervullen.
2. Binnen de in lid 3 van dit artikel aangegeven verantwoordelijkheid dient de DistrictsAdministrateur zich op professionele en gekwalificeerde wijze te kwijten van de volgende taken:
a. het ondersteunen van de Districtsraad en het Districtsbestuur ter optimalisering van hun
functionering;
b. het coördineren en voorbereiden van de ontwikkelingsplanning, inclusief projectinitiatie,
projectidentificatie, projectformulering, projectvoorbereiding, waaronder het
meerjarendistrictsplan;
c. het voeren en evalueren van het begrotingsbeleid en financieel beheer inclusief het
voorbereiden van budgettaire activiteiten, inkomsten generering (districtsbegroting van
inkomsten en uitgaven) en monitoren van het districtsinkomen;
d. het voorbereiden van periodieke begrotingsverslagen, overige verslagen en rapporten ten
behoeve van de Districts-Commissaris, de Districtsraad en de daartoe relevant te achten
instanties;
e. het controleren van de wijze van inkomsten genereren;
f. het bijhouden van financiële staten en het verrichten van de boekhouding;
g. het verrichten van aankopen met gebruikmaking van degelijke en transparante methoden
en procedures;
h. het ontwikkelen van strategieën ter vergroting en versterking van de financiële positie
c.q. de begrotingsautonomie van het district.
2. De Districts-Administrateur oefent de taken uit met inachtneming van de terzake geldende
wettelijke regelingen, richtlijnen, handleidingen en instructies.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zal de Districts-Administrateur in
een geïntegreerd samenwerkingsverband met alle geledingen van het districtscommissariaat:
a. openbare hoorzittingen voorbereiden voor het Districtsbestuur en de Districtsraad, zoals
vereist bij de opstelling van de districtsbegroting;
b. informatie verzamelen terzake het verloop van de implementatie en de resultaten van het
districtsbeleid;
c. assisteren bij de voorbereiding, planning, implementatie en de evaluatie van projecten;
d. initiatieven nemen in het kader van de vergroting van de burgerparticipatie en van de
interactie tussen de Districtsraad en de Districts-Commissaris ten behoeve van de
strategische planning en de beleidsvorming in het district;
e. werken naar een door de decentralisatie van bestuur vereist verantwoord personeelsbeleid
waarbij resultaat gerichte normen worden toegepast.
Artikel 5
Waarneming van de functie van Districts-Administrateur
Bij verhindering of ontstentenis van de Districts-Administrateur, oefent de Districts-Commissaris de
taken van de Districts-Administrateur ambtshalve uit.
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Artikel 6
Salaris
1. Bij het vaststellen van het salaris van de Districts-Administrateur wordt rekening gehouden met
het gestelde in artikel 3 van “de functiebeschrijving en functiewaardering van de DistrictsAdministrateur”
2. Voor de Districts-Administrateur gelden, te rekenen vanaf zijn aanstelling de secundaire
voorzieningen, zoals deze met hem bij arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.
Paramaribo, ..................................................
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
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Wervingsplan van de Districts-Administrateur
ter uitvoering van artikel 6 lid 2 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33)
Bijlage 2 behorende bij de beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling
d.d. 13 oktober 2006 no.6840.
Selectie criteria
Van de Districts-Administrateur wordt verwacht, dat hij/zij politiek neutraal is en meer een technische rol
zal vervullen . Aan de kwaliteit van de persoon in kwestie worden hoge eisen gesteld. Bij de selectie wordt
daarmee en met de volgende uitgangspunten rekening gehouden.
1. In de districten is, conform de Wet Regionale Organen, de nodige institutionele infrastructuur
aanwezig. Echter, in het licht van het politieke krachtenveld is het opzetten van instituten op zich,
weliswaar noodzakelijk, doch niet voldoende om het decentralisatieproces te doen slagen.
2. In de context van lid 1 is de positie van de Districts-Administrateur in de districten van cruciaal
belang. De Districts-Administrateur dient het decentralisatieproces te stimuleren, te coördineren en
te monitoren met in achtneming van het “Reglement van de Districts-Administrateur”, vastgesteld
ingevolge de Interimregeling van de Financiële Decentralisatie (S.B. 2003, no. 33). De persoon in
kwestie zal in rang onder de Districts-Commissaris vallen, hij/zij zal aan hem/haar ook
verantwoording verschuldigd zijn. Tegelijkertijd zal hij/zij in staat moeten zijn zelfstandig en proactief te functioneren. Hij/zij moet met alle stakeholders kunnen omgaan en overleggen, politieke
omzichtigheid betrachten, en tevens ervoor zorgen dat het Districtsbestuur het proces van
decentralisatie door steeds meer geledingen zal doen accepteren. Tevens moet de DistrictsAdministrateur in een interactie met het Districtsbestuur en de Districtsraad bevorderen dat de lokale
bevolking participeert in de besluitvorming met betrekking tot het opstellen van ressort- en
districtplannen, districtsbegroting en meerjarenprogramma’s voor de ontwikkeling van bepaalde
sectoren van het district.
Wervingsprocedure
1.

Plaatsing van advertentie (twee keer gedurende een week) in de 2 meest gelezen/ bekende
landelijke en/of lokale dagbladen. Kandidaten dienen binnen twee weken na de aankondiging te
reageren, middels een e-mail of het persoonlijk afleveren van een sollicitatiebrief met
Curriculum Vitae bij de Districts-Commissaris.

2.

Instellen van de sollicitatiecommissie.

De sollicitatiecommissie zal bestaan uit de volgende leden:
 Districts-Commissaris van het betreffende district. Een
vertegenwoordiger van het Ministerie van Regionale
Ontwikkeling (alleen gedurende de interimfase)
 Een tweede vertegenwoordiger van het Districtsbestuur
 Vertegenwoordiger van de Districtsraad
 De Vertegenwoordiger van de Bevolkingsparticipatie
Commissie
3.

De eerste selectieronde (binnen twee weken na afloop termijn indienen):
a. verificatie van echtheid van documenten;
b. eerste selectie van kandidaten op basis van de brief en de CV;

Criteria voor beoordeling:
 Voldaan aan benoembaarheideisen
 Huidige werkzaamheden en positie
 Opleiding en werkervaring
 Taalgebruik
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c. versturen van oproep voor gesprek of afwijzing.
4.

De tweede selectieronde (binnen twee weken na briefselectie) door de sollicitatiecommissie
houdt in:
a. houden van een eerste sollicitatiegesprek met de geselecteerde kandidaten;
b. vaststellen van de score, in eerste instantie door elk commissielid, daarna het gemiddelde
van de commissie als geheel;

Berekening score {1 (slecht) – 5 (uitmuntend)} op basis van
de volgende criteria:
 Opleiding
 Werkervaring
 Belangstelling voor functie
 Verwachtingsniveau
 Sociale contacten en vaardigheden
c. selectie van maximaal vier kandidaten ten behoeve van voordracht aan de Districtsraad;
d. versturen van brieven naar geselecteerde en afgewezen kandidaten.
e. doorsturen van de stukken van de geselecteerde kandidaten naar de Districtsraad via de
Districts-Commissaris.
5.

Uiteindelijke selectie van Districts-Administrateur:
a. verzoek van de Districts-Commissaris aan de Districtsraad om het uitspreken van een
voorkeur (horen van de Districtsraad);
b. selecteren van de Districts-Administrateur door de Districtsraad;
c. verwittigen van de geselecteerde en afgewezen kandidaat;
d. aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen de Districts-Commissaris met de DistrictsAdministrateur, volgens het in bijlage 3 van de beschikking inzake Reglement van de
Districts-Administrateur vastgesteld model;
e. kennisgeving van de aanstelling aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van de
President van de Republiek Suriname, de Directeuren van Departementen van Algemeen
Bestuur, de Gouverneur van de Centrale Bank, de Voorzitter van de Rekenkamer van
Suriname, de Manager van Landsaccountantsdienst, de Directeur van Stichting
Planbureau, alle diensthoofden van de diverse ministeries in het district, de DistrictsCommissarissen in Suriname en de belanghebbende.

6.

Trainingsprogramma
a. Afhankelijk van de ervaring en behoefte wordt een op de Districts-Administrateur
toegesneden trainingsprogramma samengesteld.

Het trainingsprogramma zal op maat worden samengesteld, maar zal in
elk geval de volgende onderdelen bevatten:
 Relevante projectdocumenten van het DLGP
 Begrotings-en Financieel Management
 Wettelijke regelingen en Hervormingen m.b.t bestuursvoering in
de districten
 Genereren districtsinkomen en het beheer van het Districtsfonds
 Infrastructurele werken en meerjaren ontwikkelingsprogramma
 Bevolkingsparticipatie en marketing
 District Management
Na het formele afdoening wordt de Commissie schriftelijk onder dankzegging ontbonden.
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Model Arbeidsovereenkomst voor de Districts-Administrateur
ter uitvoering van artikel 1 van het Reglement van de Districts-Administrateur
ingevolge artikel 6 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33)
Bijlage 3 behorende bij de beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling
van 13 oktober 2006 no.6840.
De Districts-Commissaris van .............................., ten deze rechtens vertegenwoordigende het
Districtsbestuur van het District ............., zijnde het bevoegd gezag ingevolge artikel 1 van het
Reglement van de Districts-Administrateur, hierna te noemen, werkgever,
en
De Heer/Mevrouw : (naam & voornamen)
Geboortedatum
:
Woonadres
:
Woonplaats
:
ID-kaart-No.
:
hierna te noemen: werknemer/werkneemster;
verklaren overeengekomen te zijn een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht onder de volgende
bepalingen.
Artikel 1
INDIENSTTREDING
1. De werknemer/werkneemster treedt met ingang van …………………. in dienst van de werkgever in
de functie van Districts-Administrateur van het District ....................................
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ..... (.........) jaar, ingaande
………………………. met in achtneming van een proefperiode van drie maanden, en derhalve –
behoudens beëindiging aan het einde van de proefperiode en tussentijdse verlenging, zoals bedoeld
in artikel 13 – van rechtswege eindigend op …………………………
Artikel 2
TAKEN
1. De werknemer/werkneemster is belast met alle tot de functie van Districts-Administrateur behorende
werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven, in het Reglement van de
Districts-Administrateur, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling
van 13 oktober 2006 No. 6840.. Aan de werknemer/werkneemster is een exemplaar verstrekt van dit
Reglement. Met de ondertekening van deze arbeidsovereenkomst verklaart de
werknemer/werkneemster akkoord te gaan met de inhoud van dit Reglement.
2. De werknemer/werkneemster oefent zijn/haar taken uit met inachtneming van de Wet Regionale
Organen (S.B. 1989 No. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 No. 28), de Interimregeling
Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33), het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 No.
117) de Districtsverordening voor de instelling en het beheer van het Districtsfonds (S.B. 2005
No.87 t/m 91), het Reglement van de Districts-Administrateur en alle uitvoeringsregelingen.
3. De werknemer/werkneemster neemt voorts in acht de handleidingen, instructies en
projectdocumenten vanuit de ‘Project Implementation Unit’ (PIU) binnen het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling, belast met de uitvoering van het Project: ‘Decentralization and Local
Government Strengthening Program’(DLGP).
4. De werknemer/werkneemster draagt er zorg voor, dat er kwartaalgewijs voortgangsrapporten bij de
werkgever en de Districtsraad worden ingediend, alsmede aan het begin van het begrotingsjaar dient
de werknemer/werkneemster een gedetailleerd werkplan in met een specificatie van zijn/haar
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voorgenomen activiteiten, het tijdspad, de indicatoren en de doelen. De gestelde doelen moeten
algemeen gesproken haalbaar zijn binnen de aangegeven tijdsmarges, de jaarlijkse exploitatie- en
investeringsbudget en de verstrekte kredieten. Nadat de werkgever zijn goedkeuring aan het
werkplan heeft gehecht, werkt de werknemer/werkneemster op basis van het aldus vastgestelde
werkplan.
Artikel 3
INSPANNINGSVERPLICHTING
1.
De functionaris dient zich bewust te zijn van het feit dat, bij het niet op de juiste wijze
uitoefenen van de aan de functie toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de materiëleen immateriële schade van zo een grote omvang kunnen zijn dat de financiële decentralisatie in het
district ernstig gevaar loopt.
2. De begrotings- en planningscyclus zijn aan termijnen gebonden, die zonder meer moeten worden
gehaald voor het tijdig voorbereiden, opstellen en doen goedkeuren van plannen en begrotingen.
3. De werknemer/werkneemster verplicht zich al het mogelijke te doen teneinde ervoor zorg te
dragen, dat de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde prestaties worden gehaald.
4. Ook verplicht de werknemer/werkneemster zich ertoe om de bedongen arbeid naar zijn/haar beste
vermogen te verrichten.
Artikel 4
WERKTIJDEN en STANDPLAATS
1. De werknemer/werkneemster verricht zijn/haar werkzaamheden doorgaans van maandag tot en
met vrijdag tussen ...... en ....... uur. Zijn/haar werkweek bestaat uit 40 uren.
2. Indien dit in het belang van de dienst noodzakelijk is, verricht de werknemer/werkneemster –
anders dan bij wijze van overwerk – werkzaamheden na de normale werktijden. Van een
dergelijk dienstbelang is in elk geval sprake, waanneer de Districtsraad in de avonduren in
vergadering bijeen komt. Ook in andere voorkomende gevallen kan van de
werknemer/werkneemster worden gevergd, dat hij/zij op andere tijden dan genoemd in lid 1 van
dit artikel, en anders dan bij wijze van overwerk, werkzaamheden verricht. In een dergelijk geval
kan de werknemer/werkneemster de aldus gewerkte uren in overleg met de werkgever
compenseren middels het opnemen van compensatieverlof van maximaal het gelijk aantal uren.
3. Op verzoek van de werkgever is de werknemer/werkneemster verplicht buiten de vastgestelde
werktijd overuur te verrichten tegen een vergoeding van 50% van het uursalaris op werkdagen
en 100% op zon- en feestdagen.
4. De werknemer/werkneemster verricht zijn/haar werkzaamheden ten kantore van het
districtscommissariaat. De werkgever zal zorgdragen voor een adequate inrichting van het
kantoor van de werknemer/werkneemster. Onder een adequate inrichting wordt in elk geval
verstaan een kantoorruimte met de voorzieningen, zoals gerealiseerd tijdens de implementatie
van het DLGP.
Artikel 5
EXCLUSIVITEIT
De werkneemster/werknemer verplicht zich om gedurende de looptijd van deze overeenkomst
uitsluitend werkzaamheden te verrichten voor de werkgever. Hij/zij mag zonder voorafgaande
instemming van de werkgever geen nevenwerkzaamheden verrichten, hetzij voor een andere
werkgever of opdrachtgever, hetzij voor eigen rekening, waardoor zijn/haar optimale functioneren
als Districts-Administrateur negatief kan worden beïnvloed.

26

Artikel 6
SALARIS
Het salaris van de werknemer/werkneemster bedraagt met ingang van de datum van indiensttreding
.......... bruto per maand.
Artikel 7
BEOORDELING
De werkgever en de Districtsraad zullen de verrichtingen en prestaties van de
werknemer/werkneemster periodiek aan een beoordeling onderwerpen. Deze beoordeling zal
plaatsvinden op grond van het werkplan en de voortgangsrapportages zoals bedoeld in artikel 2
Artikel 8
VAKANTIE
1. De werknemer/werkneemster die een kalenderjaar onafgebroken als Districts-Administrateur in
dienst is geweest van de werkgever, heeft aanspraak op 28 werkdagen vakantie per jaar met
behoud van zijn/haar salaris.
2. Voor het tijdvak waarin de werknemer/werkneemster gedurende het eerste jaar van de
dienstbetrekking onafgebroken in dienst is geweest bij de werkgever, heeft de
werknemer/werkneemster voor elke volle maand diensttijd aanspraak op een evenredig deel van
het in lid 1 van dit artikel genoemde aantal vakantiedagen.
3. Het tijdstip van begin en einde van de vakantie wordt in onderling overleg vastgesteld.
werkgever houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van
werknemer/werkneemster.
De
werkgever
kan
weigeren
met
de
door
werknemer/werkneemster voorgestelde vakantieperiode in te stemmen, indien daardoor
belangen van de dienst ernstig worden verstoord.

De
de
de
de

Artikel 9
VAKANTIEVERGOEDING
De werknemer/werkneemster maakt na een vol jaar dienstverband aanspraak op een maandsalaris
extra.
Artikel 10
ZIEKTEVERLOF
De werknemer/werkneemster komt in aanmerking voor ziekteverlof gedurende maximaal 15 dagen
met behoud van het salaris, zulks na overleg van een geldig doktersattest.
Artikel 11
MEDISCHE KOSTEN
De werkgever vergoedt de medische kosten aan de werknemer/werkneemster overeenkomstig de
ziektekostenregeling, die geldt voor de hoogste in rang dienende ambtenaren op het
districtscommissariaat.
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Artikel 12
HUISVESTING
De werknemer/werkneemster maakt geen aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van de
huur van een woning in het district.

Artikel 13
EINDE DIENSTVERBAND
EN ONTSLAG
1. Onder toepassing van artikel 1615 e Surinaams Burgerlijk Wetboek eindigt de dienstbetrekking
van rechtswege, wanneer het overeengekomen tijdvak van ...... jaar, bedoeld in artikel 1 lid 2, is
verstreken. Voorafgaande opzegging is in dit geval niet nodig.
2. Tussentijdse beëindiging is mogelijk:
a. middels opzegging, mits een opzegtermijn in acht wordt genomen van ten minste 2 maanden
door de werkgever en 1 maand door de werknemer/werkneemster;
b. bij wederzijds goedvinden: in onderling overleg;
c. wegens dringende redenen zoals bedoeld in artikel 1615 p en artikel 1651q SBW.
Artikel 14
VERLENGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 1, laatste volzin, kan uiterlijk twee maanden vóór
het einde van deze arbeidsovereenkomst in onderling overleg worden overeengekomen, dat de
arbeidsovereenkomst al dan niet onder dezelfde voorwaarden voor eenzelfde periode wordt
verlengd.
2. De verlenging alsmede de daarop van toepassing zijnde voorwaarden wordt schriftelijk
vastgelegd.
Artikel 15
TOEPASSELIJK RECHT
Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van Titel VII a van het Surinaams Burgerlijk
Wetboek van toepassing.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te
Plaats, ..........................datum.............................

De Werkgever,
.............................................

De Werknemer/Werkneemster,
...................................................
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ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN

Paramaribo, 13 oktober 2006
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 6838
ONDERWERP:
Vaststelling “Organisatiestructuur van het Districts-Commissariaat
van de pilotdistricten Wanica, Marowijne, Para, Nickerie en Commewijne
ter uitvoering van artikel 6 lid 4 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie ( S.B. 2003 no. 33)

DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
GELEZEN:
Het schrijven van de Directeur van Binnenlandse Zaken d.d. 18 januari 2006
No. 575 met verwijzing naar het adviesrapport van het Centraal Staforgaan
Formatiezaken en Eficiëncy (C.S.F.E.) d.d. 13 januari 2006 no. 295/05.
GEHOORD:
1. de Directeur van Regionale Ontwikkeling;
2. de Directeur van Binnenlandse Zaken.
GELET OP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.

de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. S.B. 2005 no.28);
de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B.1991
no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.94 );
de Verordening Districtsfonds Wanica (S.B. 2005 no. 87);
de Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B. 2005 no. 88);
de Verordening Districtsfonds Para (S.B. 2005 no. 89);
de Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B. 2005 no. 90);
de Verordening Districtsfonds Commewijne (S.B. 2005 no. 91).
OVERWEGENDE:

1. dat het beleid van de Regering er op gericht is financiële decentralisatie
in de districten tot stand te brengen;
2. dat de districten een verantwoord, transparant en geharmoniseerd
begrotingsbeleid en financieel beheer moeten voeren;
3. dat de Regering van oordeel is, dat er randvoorwaarden voor de
districten moeten worden gecreëerd;
4. dat voor het versterken van het management, de financiële administratie
van het districtscommissariaat en het uitvoeren van de nieuwe taken met
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betrekking tot planning, begrotingszaken, inkomstenwerving en
bevolkingsparticipatie van belang is een nieuwe afdeling Districts
Financiën en Planning (DFP) in te voeren, alsmede de plaats van de
overige reguliere afdelingen, de Districtsraad, de Ressortraden en de
burgers in de juiste onderlinge samenhang duidelijk in het
districtsorganogram tot uitdrukking te brengen;
5. dat uitgaande van de taken en bevoegdheden, verbonden aan de functie
van de Districts-Administrateur, die de leiding zal hebben over de DFP,
deze functie binnen de organisatie de plaats van een functionele
stafrelatie heeft;
6. dat de vigerende regelingen op het gebied van personeelsorganisatie en
personeelsbeleid op basis van de specifieke situatie in beschouwing zijn
genomen;
7. dat het wenselijk is de organisatiestructuur van de desbetreffende
districten aan te passen en/of opnieuw vast te stellen.
HEEFT BESLOTEN:
I.. Vast te stellen de bij deze beschikking behorende “Organisatiestructuur van
de Districts-Commissariaten van de pilotdistricten”.
II. Te bepalen, dat:
a. deze beschikking en de daarbij vastgestelde “ Organisatiestructuur
van de Districts-Commissariaten van de pilotdistricten”, in het
Staatsblad van de Republiek Suriname worden bekendgemaakt;
b. deze beschikking en de daarbij vastgestelde “ Organisatiestructuur
van de Districts-Commissariaten van de pilotdistricten”, in werking
treden met ingang van de dagtekening van deze beschikking.
III. Afschrift van deze beschikking en de daarbij behorende
“Organisatiestructuur van de District-Commissariaten van de
pilotdistricten” te zenden aan alle Ministers, de Directeur van
het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur
van het Kabinet van de Vice-President van de Republiek Suriname, de
Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Centrale
Landsaccountantsdienst,
de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, Het Hoofd
van de Afdeling Comptabiliteit van het Ministerie van Financiën, het Hoofd
van het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiëntie van het Ministerie
van Binenlandse Zaken en de Districts-Commissarissen
.
Paramaribo,
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
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ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DISTRICTS-COMMISSARIATEN VAN DE DISTRICTEN
TER UITVOERING VAN DE INTERIMREGELING FINANCIËLE DECENTRALISATIE
(S.B. 2003 No. 33)

(Behorende bij de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling van 13-10-2006 no 6838
6. DISTRICTSBESTUUR
(DB)

4. DISTRICTS-COMMISSARIS
(DC)

12. Kabinet DC

3.DISTRICTSRAAD
(DR)
13.Secr.

2.RESSORTRAAD

5.Distr. Mgt Team
DMT
1. Burgers

8.
Administratieve
Diensten (AD)
Districts
Secretaris
(Afdelingshoofd)
-Administratie
-Agenda en
expeditie
-Archief en
documentatie
-Vergunningen
-Domeinzaken
-HRM
- Toezicht
-Logistieke
zaken
-Coördinatie en
bemiddeling

9.
Civieltechnisc
he Dienst
(CTD)
Diensthoofd

10. Beheer
Bestuurs
Ressorten
Districts Secretaris
(Afdelingshoofd)

Regulier
onderhoud

-Bestuursressorten
-Bevolkingsparticipatie
Commissie
-Bevolkings Info
Center
-Voorlichting
-Hoorzitting

-Gebouwen
-Zandwegen
-Bruggen
-Sluizen
-Dammen en
dijken
Ontwikkelingsdienst
(sectoren)
-Wegennet
-Vuilophaal
-Drinkwater
-Openbare
markten

11. Milieu en
Gezondheids-Dienst
(MGD)
Districts-Secretaris
(Afdelingshoofd)
Reguliere taken
-Vuilophaal
-Onderhoud
pleinen,
plantsoenen en
openbare ruimten
-Beheer markten
-Beheer
begraafplaatsen
-Toezicht op
openbare
gezondheidszorg
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7. Districts Financiën en
Planning
(DFP)
Districts-Administrateur
(Afdelingshoofd)
PLANNING
-Voorbereiden districts
strategisch, Jaarplan,
Meerjaren Districts
Ontwikkelingsplan
-Informatie, Communicatie
Technologie
BEGROTING EN
FINANCIEEL BEHEER
-Voorbereiden Districtsbegroting
-Zelfstandig Begroting &
Financieel beheer
DISTRICTSINKOMSTEN
-Inning, registratie en
administratie belasting- en
niet- belasting middelen
-Beheer Districtsfonds

Toelichting op de organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de pilot-districten
De Burgers (1) nemen in het organogram een voorname plaats in. De opgesomde taken en bevoegdheden van
de Ressortraad (2), de Districtsraad (3), de Districts-Commissaris (4), het Districtsbestuur (6), zijn in
overeenstemming met de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 No. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.
2005, no.28), de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33), de Districtsverordeningen,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot het instellen en beheren van het Districtsfonds (S.B.
2005 No’s 87 t/m 91) en de diverse uitvoeringsregelingen van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en
Financiën.
De in het kader van de financiële decentralisatie ingevoerde Afdeling Districts Financiën en Planning (DFP)
(7), het Districts Management Team (5), en het toevoegen van nieuwe taken m.b.t. voorlichting,
communicatie en bevolkingsparticipatie aan de Afdeling Beheer der Bestuursressorten (10) zijn nieuw. Deze
vernieuwingen vloeien voort uit de uitvoering van de implementatie van het IDB-project: “Decentralization
and Local Government Strengthening Program” (DLGP).
De overige in het organogram vermelde afdelingen en diensten betreffen de reguliere taken van de
bestuursdienst, die evenwel categorisch en structureel zijn geordend. Hiertoe behoren de taken, behorende tot
de districtshuishouding, die voortvloeien uit de Wet Regionale Organen. Verdergaande aanpassingen van de
organisatiestructuur zal plaatsvinden op basis van de herziening van de Wet Regionale Organen.
Hieronder volgt de toelichting op de in het organogram vermelde regionale organen, afdelingen en diensten.
1. De Burgers
De organisatiestructuur wordt opgehangen aan de burgers die zorgen voor de samenstelling van de
ressortraden en de districtsraden middels rechtstreekse algemene, vrije en geheime verkiezingen. Het
bestuursapparaat staat ten dienste van de burgers en heeft de burgers als de belangrijkste klanten. Het
gaat immers om hun noden, behoeften en verwachtingen tegemoet te komen op een effectieve –en
kostenbesparende manier, terwijl het beleid en de strategie van het bestuur erop gericht zijn de
systemen en wijze van bestuursvoering steeds verder te verbeteren om in staat te zijn de burgers van
het district diensten van goede kwaliteit te leveren.
2. De Ressortraad (RR)
De Ressortraad is het hoogste politiek bestuurlijk orgaan van een RESSORT.
De Ressortraad bestaat uit leden, gekozen uit algemene, geheime en vrije verkiezingen in de diverse
ressorten van het district. De Ressortraad kiest uit zijn midden een Voorzitter.
De Ressortraad houdt toezicht op het door het Districtsbestuur in het ressort gevoerd dagelijks
bestuur.
De Ressortraad maakt jaarlijks het ressortplan en de ressortbegroting op.
De Ressortraad bereidt in overleg met de Districtsraad openbare vergaderingen voor met betrekking
tot het houden van hoorzittingen in het ressort, verbandhoudende met de goedkeuring van de door
het Districtsbestuur opgestelde districtsbegroting.
De Regering kan bij staatsbesluit en de Districtsraad bij districtsverordening meer taken toe voegen
aan de Ressortraden. Ook kan de Districtsraad bij verordening bepaalde taken, op het bestuur van de
ressorten betrekking hebbende aan de Ressortraden overlaten.
3. De Districtsraad (DR)
De Districtsraad is het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van het DISTRICT en
bestaat uit de Districts-Commissaris, die ambtshalve voorzitter is, en indirect gekozen wordt uit de
rechtstreeks gekozen ressortraden van het district tijdens de algemene, geheime en vrije
verkiezingen.
De Districts-Commissaris is geen lid van de Districtsraad. De Districtsraad kiest uit zijn midden een
Vice-Voorzitter.
De Districtsraad heeft regelgevende –en bestuurlijke bevoegdheden, keurt districtsplannen en
districtsbegroting goed.
De Districtsraad oefent controle uit op het Districtsbestuur.
De Districtsraad is bevoegd bij districtsverordening de Ressortraden taken op te dragen met
betrekking tot het beheer van het ressort.
4. De Districts-Commissaris (DC)
De Districts-Commissaris wordt benoemd door de Regering. Hij vertegenwoordigt de Regering in
het district. Hij is verantwoording verschuldigd aan de Regering.
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5.

6.

7.

8.

9.

Hij is Voorzitter van de Districtsraad zonder evenwel stemrecht te hebben.
Hij is Voorzitter van het Districtsbestuur en voert de verordeningen, districtsbegroting en besluiten
van de Districtsraad uit. Alszodanig is hij verantwoording verschuldigd aan de Districtsraad..
De Districts-Commissaris is voorts ambtshalve Hulpofficier van Justitie. In deze hoedanigheid is hij
onderworpen aan het gezag van de Procureur-Generaal.
Hij is ook ambtshalve Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
In zijn hoedanigheid van Hoofd van de Afdeling Districtsbestuur geeft hij leiding aan het bestuursapparaat in het district volgens de instructies en richtlijnen van het Ministerie van Regionale
Ontwikkeling.
De Districts-Commissaris neemt de Districts-Administrateur in dienst, na de Districtsraad te hebben
gehoord, op basis van een arbeidsovereenkomst.
De Districts-Commissaris ontleent als autonoom orgaan heel wat taken en bevoegdheden aan een
veelheid van administratieve wetten.
In de uitoefening van zijn functie heeft hij/zij het bestuursapparaat te zijner beschikking.
District Management Team (DMT)
De Districts-Commissaris is Voorzitter van het District Management Team en bestaat uit de
diensthoofden van de afdelingen DFP, Administratieve Diensten, Civieltechnische Dienst, Beheer
der Bestuursressorten en Milieuzaken, die lid zijn. De Districts-Administrateur is secretaris van het
DMT en fungerend Voorzitter bij afwezigheid van de Voorzitter. Het DMT zorgt voor de
voorbereiding en uitvoering van het beleid van het Districtsbestuur op de meest effectieve wijze door
een evenwichtige coördinatie en geïntegreerde aanpak volgens de standaarden van modern
management, behoorlijk en transparant bestuur.
Het Districtsbestuur (DB)
Het Districtsbestuur is het uitvoerend orgaan van het district en is onderworpen aan de controle van
de Districtsraad.
Het Districtsbestuur wordt benoemd door de centrale overheid.
Het bestaat uit de Districts-Commissaris, die ambtshalve voorzitter en tevens lid is, en uit leden die
de diverse ministeries in het district vertegenwoordigen, en door de Minister van Regionale
Ontwikkeling benoemd op voordracht van de respectievelijke Ministers zijn benoemd.
Het Districtsbestuur voert plannen, begrotingen, besluiten van de Districtsraad en de door de centrale
overheid opgedragen taken uit.
Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling benoemt, ontslaat en schorst het personeel, dat ter
beschikking is van het Districtsbestuur.
De Afdeling Districts Financiën en Planning (DFP)
De Districts-Administrateur is Hoofd van de nieuwe Afdeling Districts Financiën en Planning
(DFP). Hij geeft leiding aan de planningsactiviteiten, het zelfstandig voeren van het begrotingsbeleid
en financieel beheer, het innen, administreren en registreren van districtsinkomsten, ondersteunt het
Districtsbestuur in het beheer van het Districtsfonds. Hij is er om de financiële positie van het district
te versterken. De essentie van de Afdeling DFP, en dus ook van de Districts-Administrateur (DA) is,
dat het niet alleen een sturende, faciliterende en controlerende, maar ook een initiërende,
regulerende, analyserende en probleem-oplossende rol vervult naar het Districtsbestuur, de
Districtsraad en de diensthoofden toe. Naast de DA die een functionele stafrelatie binnen de
organisatie heeft, bestaat het DFP-personeel verder uit boekhoudkundige krachten en een kassier die
met o.a. interne controlerende en uitvoerende taken belast zijn .
De Afdeling Administratieve Diensten (AD)
Hiertoe worden gerekend de reguliere administratieve diensten van het districtscommissariaat onder
leiding van de Districts-Secretaris Binnendienst, zoals de algemene administratie, agenda en
expeditie, archief en documentatie, vergunningen, domeinzaken, personele zaken, toezicht op de
naleving van voorwaarden uit de diverse administratieve voorschriften, logistieke zaken, coördinatie
en ondersteuning van diensten van de diverse ministeries en staatsorganen.
De Civieltechnische Dienst (CTD)
Deze Afdeling staat onder leiding van een Districts-Secretaris Buitendienst of een gekwalificeerde
technisch geschoolde kracht. De werkzaamheden behoren tot de reguliere taken met betrekking tot
o.a.beheer en exploitatie van de garage, werkplaats (onderhoud en exploitatie van voer-en
vaartuigen), onderhoud van gebouwen en terreinen, zandwegen, bruggen, sluizen, dammen en
dijken. Deze Afdeling is mede belast met het voorbereiden en uitvoeren van het meerjaren
ontwikkelingsprogramma voor de ontwikkeling van bepaalde sectoren in het district w.o. de
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10.

11.

12.

13.

duurzame verbetering van alle zandwegen in het district, vuilophaal en verwerking,
drinkwatervoorziening en openbare markten.
De Afdeling Beheer Bestuursressorten (BBR)
Deze Afdeling staat onder leiding van een Districts-Secretaris Buitendienst. Hij/zij geeft leiding aan
de bestuurskantoren in de ressorten, die uitvoering geven aan de taken van het Districtsbestuur in de
ressorten. Onder zijn/haar leiding houdt deze Afdeling zich beleidsmatig en strategisch voortdurend
bezig met het beheer van het ressort, w.o. de goede functionering en bewaking van de infrastructuur
en de verworvenheden t.b.v. de bevolkingsparticipatie, zoals het onderhouden van goede
betrekkingen met de bevolkingsparticipatie structuren, het organiseren van openbare vergaderingen
voor het houden van hoorzittingen in de diverse ressorten, het verzorgen van voorlichting en
communicatie, het oprichten, inrichten en in standhouden van een Bevolkings Informatie Center
(BIC) met als hoofddoel informatievoorziening naar de burger toe, het invoeren en beheren van de
database, het mobiliseren van de burgers voor deelname in ontwikkelingsprojecten bij de toepassing
van de districtsverordening voor verbeteringswerken, het ondersteunen van de verschillende
diensten, waarbij de medewerking van de burgers zeer wenselijk wordt geacht.
De Afdeling Milieuzaken
Deze Afdeling staat onder leiding van een Districts-Secretaris Buitendienst. De taken zijn reguliere
taken behorende tot de specifieke werkzaamheden van de bestuursdienst, zoals, milieu-inspectie,
vuilophaal, onderhoud pleinen, plantsoenen en openbare ruimten, openbare toiletten, opruimen van
kadavers, beheer van markten, beheer van openbare begraafplaatsen, toezicht op openbare
gezondheid. Deze afdeling ondersteunt voral de afdelingen Beheer Bestuursressorten op het gebied
van milieuvoorlichting en met de afdeling Civieltechnische Dienst bij de uitoefening van de aldaar
gestelde taken.
Het Kabinet van het Districtsbestuur
Hiertoe wordt gerekend het secretariaat van de Districts-Commissaris, dat ook de administratieve
ondersteuning verleent aan het Districtsbestuur.
Het Secretariaat van de Districtsraad
Hiertoe wordt gerekend het dienstonderdeel, dat als griffie functioneert en administratieve
ondersteuning geeft aan de Districtsraad. Deze dienst staat onder leiding van een door de in overleg
met de Districtsraad door de Minister benoemde Secretaris.
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MACHTIGINGSRESOLUTIE
BETREFFENDE DISTRICTS-ADMINISTRATEUR VAN
WANICA
Paramaribo, 8 november 2006

REGERING
VAN
SURINAME
MINISTERIE
VAN REGIONALE ONTWIKKELING
BUREAU no......
No. 8886
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
BIJLAGE(N)

:

ONDERWERP :
Machtiging Districts-Commissaris van Wanica voor het sluiten van
een Arbeidsovereenkomst met Mw. Drs. Sandra A. BIJLHOUT

OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
GEHOORD
De Directeur van Regionale Ontwikkeling,
GELET OP:
1. de Personeelswet ( G.B. 1962 no. 195, geldende tekst S.B. 1985 no. 41,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1987 no. 93);
2. de Interimregeling Financiële Decentralisatie van 25 maart 2003 (S.B. 2003 no. 33);
3. het Besluit Financiële Decentralisatie van 3 augustus 2004 (S.B. 2004 no. 117);
4. de beslissing van de Raad van Ministers van 31 mei 2006 (missive van de Vice President,
Voorzitter van de Raad van Minister van 17 mei 2006, no. 177/ R.v.M).
OVERWEGENDE:
a. dat de Minister van Regionale Ontwikkeling ter uitvoering van artikel 6 leden 2 en 3 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie bij beschikking d.d. 13 oktober 2006 No.6840
het Reglement van de
Districts-Administrateur, het Wervingsplan en het Model
Arbeidsovereenkomst heeft vastgesteld;
b. dat de Minister van Regionale Ontwikkeling ter uitvoering van artikel 6 lid 4 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie bij beschikking d.d. 13 oktober 2006 No. 6838;
de Organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de districten heeft vastgesteld;
c. dat ter uitvoering van artikel 6 lid 1 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie nodig is,
dat de President van de Republiek Suriname de Districts-Commissaris van het district Wanica
machtigt om op basis van een arbeidsovereenkomst een Districts-Administrateur in dienst te
nemen.
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BESLUIT:
I. De Districts-Commissaris van het district Wanica te machtigen om, mw. Drs. Sandra A. Bijlhout,
een arbeidsovereenkomst aan te gaan, in de functie van Districts-Administrateur op het DistrictsCommissariaat van het district Wanica.
II. Te bepalen, dat de Minister van Regionale Ontwikkeling en van Binnenlandse Zaken belast zijn
met de uitvoering van deze resolutie.
III. Aan te tekenen, dat de toekenning van het een en ander geschiedt onder voorbehoud van
herziening of wijziging bij onjuist gebleken vaststelling.
IV. Van deze resolutie, alsmede van de bijgevoegde arbeidsovereenkomst afschrift te zenden aan
alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de
Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de President van het Hof van Justitie, de ProcureurGeneraal bij het Hof van Justitie, de Centrale Landsaccountantsdienst, de Directeuren van de
Departementen van Algemeen Bestuur, de Districts-Commissarissen, het Hoofd van de Afdeling
Comptabiliteit van het Ministerie van Financiën, het Hoofd van het Centraal Staforgaan
Formatiezaken en Efficiëncy van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de belanghebbende.
De President van de Republiek Suriname,
Drs. RONALD R. VENETIAAN
Paraaf:
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
Paraaf:
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Drs. M. HASSANKHAN
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MACHTIGINGSRESOLUTIE
BETREFFENDE DISTRICTS-ADMINISTRATEUR VAN
PARA
Paramaribo, 8 november 2006

REGERING
VAN
SURINAME
MINISTERIE
VAN REGIONALE ONTWIKKELING
BUREAU no.
no. 8887
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
BIJLAGE(N)

:

ONDERWERP :
Machtiging Districts-Commissaris van Para voor het sluiten van
een Arbeidsovereenkomst met Drs. Mw. Jean C. KING

OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
GEHOORD
De Directeur van Regionale Ontwikkeling,
GELET OP:
1. de Personeelswet ( G.B. 1962 no. 195, geldende tekst S.B. 1985 no. 41,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1987 no. 93);
2. de Interimregeling Financiële Decentralisatie van 25 maart 2003 (S.B. 2003 no. 33);
3. het Besluit Financiële Decentralisatie van 3 augustus 2004 (S.B. 2004 no. 117);
4. de beslissing van de Raad van Ministers van 31 mei 2006 (missive van de Vice President,
Voorzitter van de Raad van Minister van 17 mei 2006, no. 178/ R.v.M).
OVERWEGENDE:
a. dat de Minister van Regionale Ontwikkeling ter uitvoering van artikel 6 leden 2 en 3
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie bij beschikking d.d. 13 oktober
2006 No.6840 het Reglement van de Districts-Administrateur, het Wervingsplan en
het Model Arbeidsovereenkomst heeft vastgesteld;
b. dat de Minister van Regionale Ontwikkeling ter uitvoering van artikel 6 lid 4
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie bij beschikking d.d. 13 oktober 2006
No. 6838; de Organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de districten
heeft vastgesteld;
c. dat ter uitvoering van artikel 6 lid 1 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie
nodig is, dat de President van de Republiek Suriname de Districts-Commissaris van het
district Para machtigt om op basis van een arbeidsovereenkomst een DistrictsAdministrateur in dienst te nemen.
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BESLUIT:
I. De Districts-Commissaris van het district Para te machtigen om, mw. Drs. Jean C. KING, een
arbeidsovereenkomst aan te gaan, in de functie van Districts-Administrateur op het DistrictsCommissariaat van het district Para.
II. Te bepalen, dat de Minister van Regionale Ontwikkeling en van Binnenlandse Zaken belast zijn
met de uitvoering van deze resolutie.
III. Aan te tekenen, dat de toekenning van het een en ander geschiedt onder voorbehoud van
herziening of wijziging bij onjuist gebleken vaststelling.
IV. Afschrift van deze beschikking en de daarbij behorende bijlagen te zenden aan alle Ministers,
de Directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Voorzitter van de
Rekenkamer van Suriname, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Centrale Landsaccountantsdienst, de Directeuren van de Departementen van
Algemeen Bestuur en de Districts-Commissarissen, het Hoofd van de Afdeling Comptabiliteit van
het Ministerie van Financiën, het Hoofd van het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiëncy
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de belanghebbende.
De President van de Republiek Suriname,
Drs. RONALD R. VENETIAAN
Paraaf:
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
Paraaf:
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Drs. M. HASSANKHAN
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MACHTIGINGSRESOLUTIE
BETREFFENDE DISTRICTS-ADMINISTRATEUR VAN
NICKERIE
Paramaribo, 8 november 2006

REGERING
VAN
SURINAME
MINISTERIE
VAN REGIONALE ONTWIKKELING
BUREAU no.
no. 8889
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
BIJLAGE(N)

:

ONDERWERP :
Machtiging Districts-Commissaris van Nickerie voor het sluiten van
een Arbeidsovereenkomst met de heer J. NAGESWAR

OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
GEHOORD
De Directeur van Regionale Ontwikkeling,
GELET OP:
1. de Personeelswet ( G.B. 1962 no. 195, geldende tekst S.B. 1985 no. 41,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1987 no. 93);
2. de Interimregeling Financiële Decentralisatie van 25 maart 2003 (S.B. 2003 no. 33);
3. het Besluit Financiële Decentralisatie 3 augustus 2004 (S.B. 2004 no. 117);
4. de beslissing van de Raad van Ministers van 31 mei 2006 (missive van de Vice President,
Voorzitter van de Raad van Minister van 17 mei 2006, no. 179/ R.v.M).
OVERWEGENDE:
a. dat de Minister van Regionale Ontwikkeling ter uitvoering van artikel 6 leden 2 en 3
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie bij beschikking d.d. 13 oktober
2006 No.6840 het Reglement van de Districts-Administrateur, het Wervingsplan en
het Model Arbeidsovereenkomst heeft vastgesteld;
b. dat de Minister van Regionale Ontwikkeling ter uitvoering van artikel 6 lid 4
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie bij beschikking d.d. 13 oktober 2006
No. 6838 de Organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de districten
heeft vastgesteld;
c. dat ter uitvoering van artikel 6 lid 1 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie
nodig is, dat de President van de Republiek Suriname de Districts-Commissaris van het
district Nickerie machtigt om op basis van een arbeidsovereenkomst een DistrictsAdministrateur in dienst te nemen.
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BESLUIT:
I. De Districts-Commissaris van het district Nickerie te machtigen om, de heer J. NAGESWAR, een
arbeidsovereenkomst aan te gaan, in de functie van Districts-Administrateur op het DistrictsCommissariaat van het district Nickerie.
II. Te bepalen, dat de Minister van Regionale Ontwikkeling en van Binnenlandse Zaken belast zijn
met de uitvoering van deze resolutie.
III. Aan te tekenen, dat de toekenning van het een en ander geschiedt onder voorbehoud van
herziening of wijziging bij onjuist gebleken vaststelling.
IV. Afschrift van deze beschikking en de daarbij behorende bijlagen te zenden aan alle Ministers,
de Directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Voorzitter van de
Rekenkamer van Suriname, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Centrale Landsaccountantsdienst, de Directeuren van de Departementen van
Algemeen Bestuur en de Districts-Commissarissen, het Hoofd van de Afdeling Comptabiliteit van
het Ministerie van Financiën, het Hoofd van het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiëncy
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de belanghebbende.
De President van de Republiek Suriname,
Drs. RONALD R. VENETIAAN
Paraaf:
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
Paraaf:
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Drs. M. HASSANKHAN
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MACHTIGINGSRESOLUTIE
BETREFFENDE DISTRICTS-ADMINISTRATEUR VAN COMMEWIJNE

Paramaribo, 8 november 2006

REGERING
VAN
SURINAME
MINISTERIE
VAN REGIONALE ONTWIKKELING
BUREAU no.
no. 8885
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
BIJLAGE(N)

:

ONDERWERP :
Machtiging Districts-Commissaris van Commewijne voor het sluiten van
een Arbeidsovereenkomst met de heer Drs. Orlando S. KARNAWI

OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
GEHOORD
De Directeur van Regionale Ontwikkeling,
GELET OP:
1. de Personeelswet ( G.B. 1962 no. 195, geldende tekst S.B. 1985 no. 41,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1987 no. 93 );
2. de Interimregeling Financiële Decentralisatie van 25 maart 2003 (S.B. 2003 no. 33);
3. het Besluit Financiële Decentralisatie 3 augustus 2004 (S.B. 2004 no. 117);
4. de beslissing van de Raad van Ministers van 31 mei 2006 (missive van de Vice President,
Voorzitter van de Raad van Minister van 17 mei 2006, no.181/ R.v.M).
OVERWEGENDE:
a. dat de Minister van Regionale Ontwikkeling ter uitvoering van artikel 6 leden 2 en 3
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie bij beschikking d.d. 13 oktober
2006 No.6840 het Reglement van de Districts-Administrateur, het Wervingsplan en
het Model Arbeidsovereenkomst heeft vastgesteld;
b. dat de Minister van Regionale Ontwikkeling ter uitvoering van artikel 6 lid 4
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie bij beschikking d.d. 13 oktober 2006
No. 6838 de Organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de districten
heeft vastgesteld;
c. dat ter uitvoering van artikel 6 lid 1 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie
nodig is, dat de President van de Republiek Suriname de Districts-Commissaris van het
district Commewijne machtigt om op basis van een arbeidsovereenkomst een DistrictsAdministrateur in dienst te nemen.
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BESLUIT:
I. De Districts-Commissaris van het district Commewijne te machtigen om, Drs. Orlando S.
KARNAWI, een arbeidsovereenkomst aan te gaan, in de functie van Districts-Administrateur op het
Districts-Commissariaat van het district Commewijne.
II. Te bepalen, dat de Minister van Regionale Ontwikkeling en van Binnenlandse Zaken belast zijn
met de uitvoering van deze resolutie.
III. Aan te tekenen, dat de toekenning van het een en ander geschiedt onder voorbehoud van
herziening of wijziging bij onjuist gebleken vaststelling.
IV. Afschrift van deze beschikking en de daarbij behorende bijlagen te zenden aan alle Ministers,
de Directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Voorzitter van de
Rekenkamer van Suriname, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Centrale Landsaccountantsdienst, de Directeuren van de Departementen van
Algemeen Bestuur en de Districts-Commissarissen, het Hoofd van de Afdeling Comptabiliteit van
het Ministerie van Financiën, het Hoofd van het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiëncy
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de belanghebbende.
De President van de Republiek Suriname,
Drs. RONALD R. VENETIAAN
Paraaf:
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
Paraaf:
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Drs. M. HASSANKHAN
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MACHTIGINGSRESOLUTIE
BETREFFENDE DISTRICTS-ADMINISTRATEUR VAN MAROWIJNE

Paramaribo, 8 november 2006
REGERING
VAN
SURINAME
MINISTERIE
VAN REGIONALE ONTWIKKELING
BUREAU no.
no. 8888
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
BIJLAGE(N)

:

ONDERWERP :
Machtiging Districts-Commissaris van Marowijne voor het sluiten van
een Arbeidsovereenkomst met Mw. Drs. Denise H.WONOREDJO

OP VOORDRACHT VAN DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
GEHOORD
De Directeur van Regionale Ontwikkeling,
GELET OP:
1. de Personeelswet ( G.B. 1962 no. 195, geldende tekst S.B. 1985 no. 41,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1987 no. 93);
2. de Interimregeling Financiële Decentralisatie van 25 maart 2003 (S.B. 2003 no. 33);
3. het Besluit Financiële Decentralisatie van 3 augustus 2004 (S.B. 2004 no. 117);
4. de beslissing van de Raad van Ministers van 31 mei 2006 (missive van de Vice President,
Voorzitter van de Raad van Minister van 17 mei 2006, no.180/ R.v.M).
OVERWEGENDE:
a. dat de Minister van Regionale Ontwikkeling ter uitvoering van artikel 6 leden 2 en 3
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie bij beschikking d.d. 13 oktober
2006 No.6840 het Reglement van de Districts-Administrateur, het Wervingsplan en
het Model Arbeidsovereenkomst heeft vastgesteld;
b. dat de Minister van Regionale Ontwikkeling ter uitvoering van artikel 6 lid 4
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie bij beschikking d.d. 13 oktober 2006
No. 6838 de Organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de districten
heeft vastgesteld;
c. dat ter uitvoering van artikel 6 lid 1 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie
nodig is, dat de President van de Republiek Suriname de Districts-Commissaris van het
district Marowijne machtigt om op basis van een arbeidsovereenkomst een DistrictsAdministrateur in dienst te nemen.
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BESLUIT:
I. De Districts-Commissaris van het district Marowijne te machtigen om, Drs Denise H.
WONOREDJO, een arbeidsovereenkomst aan te gaan, in de functie van Districts-Administrateur op
het Districts-Commissariaat van het district Marowijne.
II. Te bepalen, dat de Minister van Regionale Ontwikkeling en van Binnenlandse Zaken belast zijn
met de uitvoering van deze resolutie.
III. Aan te tekenen, dat de toekenning van het een en ander geschiedt onder voorbehoud van
herziening of wijziging bij onjuist gebleken vaststelling.
IV. Afschrift van deze beschikking en de daarbij behorende bijlagen te zenden aan alle Ministers,
de Directeur van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Voorzitter van de
Rekenkamer van Suriname, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Centrale Landsaccountantsdienst, de Directeuren van de Departementen van
Algemeen Bestuur en de Districts-Commissarissen, het Hoofd van de Afdeling Comptabiliteit van
het Ministerie van Financiën, het Hoofd van het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiëncy
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de belanghebbende.
De President van de Republiek Suriname,
Drs. RONALD R. VENETIAAN
Paraaf:
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
Paraaf:
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Drs. M. HASSANKHAN
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RICHTLIJNEN VOOR BEGROTINGS-EN FINANCIEEL BEHEER DISTRICTEN

Paramaribo, 8 november 2006
MINISTERIE
VAN
FINANCIËN
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING

No. 7240
ONDERWERP:
Vaststelling Richtlijnen voor “Begrotings-en Financieel Beheer
der districten” ter uitvoering van art. 40 lid 3 en artikel 54 lid 2 van
de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) en de artikelen 3 en 7 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33)
(RICHTLIJNEN BEGROTINGS-EN FINANCIEEL BEHEER)
DE MINISTERS VAN REGIONALE ONTWIKKELING
EN FINANCIËN
HERLEZEN:
1. De tussen de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën ondertekende Letter of
Intent d.d.30 augustus 2002 betreffende vaststelling Richtlijnen voor het Beheer van het
Districtsfonds, voor de inrichting van de Districtsbegroting en voor de certificatie der
districten.
GEHOORD:
1. de Directeur van Regionale Ontwikkeling;
2. de Directeur van Financiën;
GELET OP:
1. de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no.28);
2. de Wet Rekenkamer Suriname (G.B. 1953 no. 26);
3. de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
4. het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
5. het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B.1991 no. 58, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 94).
6. de Verordening Districtsfonds Wanica (S.B. 2005 no. 87);
7. de Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B. 2005 no. 88);
8. de Verordening Districtsfonds Para (S.B. 2005 no.89);
9. de Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B. 2005 no.90);
10. de Verordening Districtsfonds Commewijne (S.B. 2005 no. 91).
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OVERWEGENDE:
1. dat het beleid van de Regering i.c. de Ministeries van Financiën en van Regionale
Ontwikkeling, er op gericht is financiële decentralisatie in de districten tot stand te
brengen;
2. dat de districten een verantwoord, transparant en geharmoniseerd begrotingsbeleid en
financieel beheer moeten voeren;
3. dat de Regering van oordeel is, dat de districten volgens vooraf vastgestelde criteria aan
bepaalde randvoorwaarden moeten voldoen om, na daartoe te zijn gecertificeerd,
zelfstandig begrotingsbeleid en financieel beheer te kunnen voeren;
4. dat voor het genereren en beheren van eigen inkomsten c.q. het Districtsfonds en de
inrichting van de Districtsbegroting door de districten de richtlijnen van de Minister van
Financiën een noodzakelijke voorwaarde vormen;
5. dat het wenselijk is het Ministerie van Financiën te belasten met de voorbereiding van
een gefaseerde overdracht van de administratie en met de overdracht van de inkomsten
naar het district;
6. dat de inkomsten ten bate van de districten zullen worden gestort in het Districtsfonds
van het desbetreffend district;
7. dat het voor een richtige uitvoering van de financiële decentralisatie nodig is de
richtlijnen, zoals bij Letter of Intent overééngekomen, bij beschikking vast te stellen.
HEBBEN BESLOTEN:
I.

Vast te stellen de bij deze beschikking gevoegde bijlage Richtlijnen en
voorzieningen voor het Ministerie van Financiën, verband houdende met de
voorbereiding van de gefaseerde overdracht van de administratievoering en de
overdracht van de inkomsten van de centrale overheid naar de districten, het beheer
van het Districtsfonds, de inrichting van de districtsbegroting en de certificering van
de pilot-districten voor het zelfstandig uitvoeren van het begrotingsbeleid en
financieel beheer.

II.

Te bepalen, dat:
a. deze beschikking, benevens de daarbij vastgestelde Richtlijnen en voorzieningen
voor het Ministerie van Financiën in het Staatsblad van de Republiek Suriname en
het Advertentieblad van de Republiek Suriname worden bekendgemaakt;
b. deze beschikking, benevens de daarbij vastgestelde Richtlijnen en voorzieningen
voor het Ministerie van Financiën, in werking treden met ingang van de dagtekening
van deze beschikking.

III. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het
Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de
Vice-President van de Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van
Algemeen Bestuur, de Griffier van de Nationale Assemblee, de President van het Hof van
Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer
van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van Suriname, de Directeur der
Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der Invoerrechten en
Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
Paramaribo, de 8 november 2006
De Minister van Financiën,
H. HILDENBERG
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
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BIJLAGE RICHTLIJNEN AAN HET DIRECTORAAT FINANCIËN
VOOR HET BEHEER VAN HET DISTRICTSFONDS,
VOOR DE INRICHTING VAN DE DISTRICTSBEGROTING
EN VOOR DE CERTIFICATIE DER DISTRICTEN
(Behorende bij deze beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën)
Achtergronden en overwegingen
Eén van de beleidsuitgangspunten van de Regering is de totstandkoming van financiële decentralisatie in de
districten. Hiertoe zijn er in het kader van de uitvoering van het Decentralisatieprogramma vijf (5) pilotdistricten, t.w. Nickerie, Wanica, Para, Commewijne en Marowijne aangewezen, die in het proces tot
voorbeeld zullen strekken.
Onderstaande Richtlijnen zijn bedoeld om de pilot-districten in de overgangsfase te instrueren en te
begeleiden bij het voorbereiden, opmaken, uitvoeren en controleren van de financiële activiteiten, die aan
hen worden toebedeeld. Deze Richtlijnen dienen mede als voorwaarde voor het decentraliseren van
financiële bevoegdheden, ingevolge de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) en de
daaruit voortvloeiende regelingen.
De decentralisatie van inkomsten en uitgaven zal worden uitgevoerd in twee fasen, t.w. de interimfase en de
permanente fase. In de fase van de interim financiële decentralisatie vindt de overgang plaats van de huidige
financiële situatie naar een situatie waarin de districten gefaseerde financiële autonomie krijgen.
In de interimfase beschikken de pilot-districten nog niet over een volledig autonoom begrotings- en
financieel systeem, bestaande uit een begroting, verantwoording, inkoop, kasbeheer, financiële rapportage,
interne - en externe controle. Deze Richtlijnen dienen dan ook ter overbrugging van de interimfase.
De Richtlijnen zijn opgesteld met het doel te garanderen dat de districtsinkomsten en -uitgaven, die in de
Districtsbegroting worden opgenomen, in overeenstemming zijn met de inkomsten en uitgaven die door de
Districtsraad zijn opgesteld en met inachtneming van de bepalingen in de Wet Regionale Organen (S.B. 1989
no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) zijn goedgekeurd. Voorts dienen deze Richtlijnen er
zorg voor te dragen dat de verantwoording van de aanwending van middelen reeds in de interimfase
plaatsvindt.
Voor het uitvoeren van deze Richtlijnen zullen handleidingen worden geproduceerd door het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling in samenwerking met het Ministerie van Financiën, als vermeld in de Nota van
Toelichting, behorende bij de Verordening Districtsfonds (S.B. 2005 no’s 87 t/m 91), zijnde het ‘Handboek
voor de Begroting en het Financieel Beheer van het district’,afgekort het ‘BFB handboek’,
1. Opmaken van Districtsbegroting van inkomsten en uitgaven
De Districtsraad is in de districten het hoogste toezichthoudend orgaan. De Districts-Commissaris is
verantwoordelijk voor het overleg met de Districtsraad ter formulering van de begroting van
districtsinkomsten en -uitgaven. Hij voert onder meer het financieel beheer en het personeelsbeheer en legt
door middel van de jaarrekening daarover verantwoording af. De Districts-Administrateur voert de financiële
administratie en geeft informatie en technische ondersteuning aan de Districts-Commissaris en de
Districtsraad. De begroting is in de interimfase onderhevig aan de procedure, zoals bepaald in de Wet
Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28). De inrichting vindt
plaats volgens de voorschriften van de Districtsraad met in achtneming van de Richtlijnen van de Minister
van Financiën. De voorschriften van de Districtsraad zijn geregeld in het ‘Handboek voor de Begroting en
het Financieel Beheer van het district’, afgekort het ‘BFB handboek’, als vermeld in de Nota van
Toelichting, behorende bij de Verordening Districtsfonds (S.B. 2005, no. 87 t/m 91).In de permanente fase
zal slechts het bedrag bestemd voor de inter-gouvernementele overmakingen vanuit het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling op de reguliere begroting van het voormelde Ministerie door De Nationale
Assemblee mede worden goedgekeurd.
De districtsbegroting en de daaraan gerelateerde verantwoording en verslaggeving zullen worden
geclassificeerd in overeenstemming met de begrotingsclassificatie die op de pilot-districten van toepassing
is.
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1.1. De Districtsbegroting
De begrote inkomsten en uitgaven beslaan de periode van een begrotingsjaar, lopend van 1 januari tot en met
31 december.
De volgende ramingen voor de districtsinkomsten en –uitgaven zullen worden opgemaakt:
- ramingen van inkomsten voor slechts de inkomstenbronnen, zoals opgenomen in artikel 4 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) en artikel 3 van de Districtsverordening,
waarbij in het desbetreffend district een Districtsfonds is ingesteld, onderverdeeld naar belastingen, nietbelastingmiddelen, middelen uit de begroting van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en “overige”.
Onder ‘overige’ wordt verstaan: de bij staatsbesluit aan te wijzen andere wettelijke regelingen voor de
storting van de daaruit verkregen belasting- en niet-belastingmiddelen. Overmakingen van de Centrale
Overheid (Ministerie van Regionale Ontwikkeling) vinden conform de begrotingsregels plaats
- ramingen van uitgaven, onderverdeeld naar de operationele uitgaven - voorheen op de staatsbegroting
geclassificeerd als de Apparaatkosten (voorheen de Gewone Dienst), de Beleidsmaatregelen (voorheen de
Buitengewone Dienst en de Ontwikkelingsdienst) met in achtneming van de artikelen 3 en 5 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) en de artikelen 4 en 5 van de
Districtsverordening, waarbij in het desbetreffend district het Districtsfonds is ingesteld.
1.2. Ramingen van uitgaven per afdeling en naar Kostensoort
Bij elke groep van uitgaven, zoals genoemd in de begrotingscategorieën, zal er een korte beschrijving
worden gegeven van de doelen die met deze uitgaven gerealiseerd zullen worden. Hierbij zal zoveel
mogelijk gebruik worden gemaakt van prestatie-indicatoren en kengetallen.2
1.3. Elementen van de ramingen van uitgaven:
a) een overzicht van de gerealiseerde inkomsten naar herkomst, en van de uitgaven naar categorie van het
voorgaande jaar (in het eerste jaar kunnen deze cijfers nog niet worden geproduceerd); en een
meerjarenoverzicht van de raming van de inkomsten naar herkomst en van de uitgaven naar categorie als
doorkijkfunctie van een meerjarenbeleid
b) een overzicht van de gerealiseerde inkomsten naar herkomst, en van de uitgaven naar categorie in het
lopend jaar;
c) een overzicht van de raming van de inkomsten naar herkomst en van de uitgaven naar categorie voor het
begrotingsjaar (de exploïtatiebegroting);
d) (zie toegevoegd onder a)
e) naast de exploïtatiebegroting dient ook een liquiditeitsbegroting te worden opgesteld, waarbij
maandelijks de te verwachten ontvangsten en uitgaven zijn vermeld en
f) de exploïtatiebegroting en de liquiditeitsbegroting worden vervaardigd volgens een voorgeschreven
model.
2.

Uitvoering van de Districtsbegroting van inkomsten en uitgaven

I. De Minister van Regionale Ontwikkeling zal in overleg met de Minister van Financiën op kwartaalbasis de
voor de districtsbegroting bestemde middelen naar het Districtsfonds overmaken. De Minister voornoemd
kan de districten vragen een liquiditeitsprognose in te dienen.
II. Ten aanzien van de wijziging van de ramingen van districtsinkomsten en –uitgaven, dient het volgende in
acht te worden genomen:
2

Op deze materie zal uitvoerig worden ingegaan in het Handboek Budget en Financieel Management, die door het
Programma “DLGP” is voorbereid.
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a) de oorspronkelijke ramingen worden slechts gewijzigd met toestemming van de Districtsraad;
b) indien gedurende de uitvoering de noodzaak ontstaat tot het doen van nieuwe uitgaven die niet op de
ramingen voorkomen, moet daarvoor schriftelijk toestemming worden verkregen van het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling; de districten kunnen geen financiële verplichtingen aangaan alvorens het
Ministerie van Regionale Ontwikkeling de toegezegde bedragen in het Districtsfonds heeft gestort;
c) indien gedurende de uitvoering de inkomsten tegenvallen ten opzichte van de ramingen en de uit te
voeren uitgaven, zullen de uitgaven worden verlaagd tot het niveau van de gewijzigde inkomsten;
d) indien gedurende de uitvoering de geraamde uitgaven toenemen als gevolg van inflatie of veranderingen
in de wisselkoers, zullen de uitgaven worden verlaagd tot het niveau van de inkomsten;
e) indien de districten uitgaven wensen te heralloceren, is er toestemming nodig van de Districtsraad; er zal
in de interimfase rekening gehouden worden met een marge van wijziging tot 10% van de totaal begrote
bedragen;
f) indien de districten inkomsten vanuit het Ministerie van Regionale Ontwikkeling wensen te heralloceren,
is er toestemming nodig van dit Ministerie; er zal in de interimfase rekening gehouden worden met een
marge van wijziging tot 10% van de totaal begrote bedragen;
g) indien de districten een overschot aan inkomsten hebben, kan de besteding daarvan alleen plaatsvinden
via een door de Districtsraad opgestelde additionele begroting;
h) voor de permanente fase van de decentralisatie zullen bij wet nadere regels worden gesteld met
betrekking tot het storten van extra door de districten gegenereerde middelen in een in te stellen
Egalisatie Fonds.
i)

De districten kunnen geen financiële verplichtingen aangaan dan wanneer de districtsbegroting als
onderdeel van de staatsbegroting is goedgekeurd door de Nationale Assemblee.

3. Geldmiddelenbeheer
3.1. Kasbeheer
Kasontvangsten van de districtsadministratie ten behoeve van het Districtsfonds worden dagelijks gestort op
de rekening bij een in Paramaribo gevestigde bankinstelling met filiaal in het district c.q. de regio. Alle
stortingen worden gedaan op een interest genererende bankrekening.
3.2. Procedures voor het kasbeheer:
a) de kassier is aangewezen voor het ontvangen en uitbetalen van gelden;
b) voor elke betaling aan het district zal de betaler een doorgenummerd bewijsstuk (kwitantie) ontvangen,
dat met een korte omschrijving van de transactie in de financiële administratie, een kasboek (kasstaat),
wordt geadministreerd;
c) elke betaling die het district doet aan een derde zal worden geclassificeerd op basis van de
begrotingsclassificatie;
d) transacties worden vastgelegd in een kasboek dat maandelijks wordt afgesloten en heropend;
e) de kassier mag uitsluitend kasgelden ontvangen en uitgeven als de Districts-Administrateur of diens
vervanger c.q. de Districts-Commissaris of diens vervanger daarvoor de autorisatie heeft gegeven.3
3.3 Stortingsprocedure van kontanten op de bankrekening.
In elk district machtigt het Districtsbestuur de Districts-Commissaris en nog twee (2) personen van de
financiële administrattie c.q. de afdeling Districts Financiën en Planning op het Districts-Commissariaat tot

3

In het Handboek voor de Begroting en het Financieel Beheer van het district (BFB handboek), met name de
kasinstructie, wordt specifiek ingegaan op deze procedure.
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het doen van stortingen op de rekening. Minimaal twee van de gemachtigde personen moeten de storting
ondertekenen.
3.4 Procedure voor het lichten van middelen van de bankrekening.
Deze procedure houdt in, dat:
In elk district het Districtsbestuur de Districts-Commissaris en nog twee (2) personen van de financiële
administratie c.q afdeling Districts Financiën en Planning machtigt om:
a) gelden op te nemen van de rekening met gebruikmaking van bankcheques; Minimaal twee van de
gemachtigde personen moeten de opname doen;
b) de bankoverzichten van de bankrekening, die door de Districts-Administrateur worden bijgehouden, een
korte specificatie zullen bevatten van de uitgaven en het doel dat met de uitgaven werd beoogd (in
overéénstemming met de classificatie van raming van uitgaven).
4. Interne Controle
De districten zullen een systeem van interne controleprocedures opzetten van het District, volgens
‘Handboek voor de Begroting en het Financieel Beheer van het district’, die de bezittingen en de
administratie van het district vrijwaren tegen verlies en misbruik, alsmede zullen zij garanties inbouwen
zodat alle transacties op de juiste wijze worden verricht. Er zullen ook controlemaatregelen worden getroffen
voor het garanderen van de integriteit van het informatie- en verantwoordingssysteem. Deze systemen
moeten ervoor zorgen dat de bezittingen van het district op een effectieve en efficiënte wijze worden
gebruikt.
Er zal gezorgd worden voor een verantwoord systeem van functiescheiding van personeel, zodat
onregelmatigheden vroegtijdig kunnen worden ontdekt. Geen functionaris zal tegelijkertijd:
• een transactie autoriseren;
• de transactie administreren in de verantwoordingsstaten, en
• het verkregen goed beheren.
De Afdeling Interne Controle van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling zal tussentijds de juistheid van
het systeem van de interne controle van het district evalueren en indien nodig aanbevelingen doen ter
versterking van deze activiteit of dienst.
5. Begrotingsverantwoording
I. De verantwoording (accounting) is zodanig ingericht dat:
1. uitgegeven en ontvangen gelden in overeenstemming zijn met de ingediende ramingen op de
begroting van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling van de districtsinkomsten en –uitgaven,
zowel categorisch als functioneel weergegeven;
2. regels en procedures voor verantwoording zullen worden vastgelegd in het Handboek Begroting en
Financieel Beheer, dat door het Ministerie van Financiën zal worden beoordeeld alvorens goed te
keuren;
3. kasontvangsten en –uitgaven worden geadministreerd en geclassificeerd op basis van dezelfde
categorieën van de begrotingsclassificatie van het Ministerie van Regioanle Ontwikkeling.
II. Financieel Verslag
a) De Districts-Administrateur zal aan het einde van ieder kwartaal een kwartaalverslag met een staat van
gerealiseerde inkomsten en uitgaven opmaken; het overzicht zal een verklaring geven voor de verschillen
in de begrote en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven (op basis van identieke classificatie), tevens zal
in het kwartaalverslag de stand van de kas en de bankrekening worden aangegeven.
b) Elk kwartaalverslag zal een openbaar document zijn en zal binnen een maand volgende op het afgelopen
kwartaal worden verzonden naar de Ministers van Financiën, Regionale Ontwikkeling, het Hoofd van de
afdeling Begrotings- en Financiële Zaken van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en de
Districtsraad van het betreffende district.
c) Het Hoofd van de Begrotings- en Financiële Zaken van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling
(BFZ) voegt de verantwoording van de Districts-Commissaris in de verantwoording van het Ministerie
van Regionale Ontwikkeling en zendt deze naar Centrale Begrotingsboekhouding (CBB) van het
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Ministerie van Financiën (De “Instructie Begrotingsadministratie en Verantwoording” zijn hierbij van
toepassing.
d) Aan het einde van een begrotingsjaar zal er door de Districts-Administrateur een jaarrekening worden
opgemaakt. De jaarrekening bestaat uit een rekening van ontvangsten en uitgaven met de toelichting bij
de posten. De rekening van ontvangsten en uitgaven wordt vervaardigd volgens een voorgeschreven
model.
6. Procedure voor de verkrijging van het certificaat van goedkeuring
Gedurende de implementatieperiode van de door het DLGP gerealiseerde vereiste voorzieningen voor Level
1 worden de districten, die op grond van de Richtlijnen in artikel 3 en 7 van de Interimregeling Financiële
Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) hun taken naar tevredenheid hebben verricht, voorzien van een certificaat
van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en van Financiën voor de toekenning van de bevoegdheid
voor een zelfstandig begrotingsbeleid en financieel beheer der districten. De Ministers verlenen het
certificaat op verzoek van de Districtsraad, na te hebben onderzocht of de districten hebben voldaan aan de
criteria van certificatie, waarvoor de volgende verificatiemethode in een tabel is vastgesteld.
Tabel ter verkrijging van een certificaat van goedkeuring
Meetpunt

Verificatiemethode

1.Installeren van de
Districts-Administrateur in
overeenstemming met de
voorgeschreven procedures
en standaarden.

De Minister van Financiën laat vaststellen of de districten hebben voldaan aan
de voorwaarden voor het invullen van de functie van de DistrictsAdministrateur, als Hoofd van de Afdeling Districts Financiën en Planning
(DFP) volgens de terzake geldende voorschriften en met inachtneming van de
volgende punten:

2. Invoeren van alle
noodzakelijke systemen
betreffende
Districtsbegroting en het
financieel beheer,
overeenkomstig de
voorgeschreven procedures
en standaarden.

-

de Districtsraad moet in voldoende mate doen blijken geen bezwaar te
hebben tegen de benoeming van de Districts-Administrateur en er moet
daaromtrent voldoende bekendheid bestaan onder de districtsbevolking;

-

de Districts-Administrateur is op de juiste wijze geïntegreerd in de
organisatiestructuur en de besluitvormingsprocessen;

-

de selectie van de kandidaat Districts-Administrateur heeft volgens een
wervingsplan op correcte wijze plaatsgevonden;

-

er is een geschikte kandidaat op de juiste wijze beoordeeld, geselecteerd
en aangesteld;

-

de aanstelling van de kandidaat tot Districts-Administrateur heeft op basis
van een met hem gesloten arbeidsovereenkomst plaatsgevonden.

De Minister van Financiën laat vaststellen dat alle noodzakelijke maatregelen,
procedures en voorzieningen met betrekking tot het begrotingsbeleid en
financieel beheer, en de taken en verantwoordelijkheden van de DistrictsAdministrateur en het personeel, in geschreven vorm bestaan.
De Minister laat eveneens vaststellen dat deze maatregelen, procedures en
voorzieningen in voldoende mate bekend zijn bij de betrokken
districtsorganen en het personeel, inclusief het aanleggen van de financiële
administratie, de administratie van de intergouvernementele overmakingen, de
salarisadministratie, de wijze van verantwoording, inkoop en het beheer van
de geldmiddelen, de administratie van ontvangsten en vorderingen, de
begrotingsadministratie, de rapportagesystemen inzake het financieel beheer
en de financieel-economische prestaties, de controlemechanismen en de
trainingsprogramma’s voor het personeel.
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RICHTLIJNEN VOOR DIRECTORAAT BELASTINGEN
GENERERING VAN BELASTINGMIDDELEN
Paramaribo, 8 november 2006
MINISTERIE
VAN
FINANCIËN
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
No. 7241
ONDERWERP:
Vaststelling Richtlijnen voor de Dienst der Belastingen
ter uitvoering van de artikelen 3 en 4 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie ( S.B. 2003 no. 33)
(RICHTLIJNEN GENERERING BELASTINGMIDDELEN)
DE MINISTERS VAN REGIONALE ONTWIKKELING
EN FINANCIËN
GEHOORD:
1. de Directeur van Regionale Ontwikkeling.
2. de Directeur van Financiën;
3. de Directeur der Belastingen;
HERLEZEN
De door de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën ondertekende Letter of Intent d.d.
30 augustus 2002, betreffende Richtlijnen aan de Belastingdienst, ressorterende onder het Ministerie
van Financiën.
GELET OP:
1. de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no.28);
2. de Wet Rekenkamer Suriname (G.B. 1953 no. 26);
3. de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
4. het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
5. het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B.1991 no. 58, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 94).
6. de Verordening Districtsfonds Wanica (S.B. 2005 no. 87);
7. de Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B. 2005 no. 88);
8. de Verordening Districtsfonds Para (S.B. 2005 no.89);
9. de Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B. 2005 no.90);
10. de Verordening Districtsfonds Commewijne (S.B. 2005 no. 91).
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OVERWEGENDE:
1. dat het beleid van de Regering i.c. de Ministeries van Financiën en van Regionale Ontwikkeling
er op gericht is financiële decentralisatie in de districten tot stand te brengen;
2. dat de districten in de implementatiefase een verantwoord, transparant en geharmoniseerd
begrotingsbeleid en financieel beheer moeten voeren;
3. dat de Regering van oordeel is dat er condities voor de districten moeten worden gecreëerd om
een beheer te kunnen voeren;
4. dat het genereren en beheren van eigen inkomsten door de districten hierbij een noodzakelijke
voorwaarde vormt;
5. dat voor de uniformiteit in de uitvoering door de districten het wenselijk is het Directoraat
Belastingen ( in deze de Inspecteur der Belastingen ) te belasten met de voorbereiding van een
gefaseerde overdracht van de administratie en met de overdracht van de aan de districten bij wet
aangewezen belasting- en niet belastingmiddelen van de centrale overheid naar de districten toe;
6. dat het voor een richtige uitvoering van deze financiële decentralisatie nodig
is de Richtlijnen, zoals in de Letter of Intent overeengekomen, bij beschikking vast
te stellen.
HEBBEN BESLOTEN:
I. Vast te stellen de bij deze beschikking behorende bijlage Richtlijnen voor het Directoraat der
Belastingen.
II. Te bepalen, dat:
a) deze beschikking en de daarbij vastgestelde Richtlijnen voor het Directoraat der Belastingen
in het Staatsblad van de Republiek Suriname worden bekendgemaakt;
b) deze beschikking en de daarbij vastgestelde Richtlijnen voor het Directoraat der Belastingen
in werking treden met ingang van de dagtekening van deze beschikking;
c) bij de inwerkingtreding van deze beschikking de beschikking van de Minister van Financiën
van 16 februari 2000 no. 921, houdende vaststelling van richtlijnen en voorzieningen voor het
Directoraat Belastingen, verbandhoudende met voorbereiding implementatiefase decentralisatie
Regionaal Bestuur, vervalt.
III. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van
de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van
de Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier
van De Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het
Hof van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Governor van de Centrale Bank
van Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der
Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
Paramaribo, de 8ste november 2006
De Minister van Financiën,
H. HILDENBERG
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
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Bijlage Richtlijnen voor de Dienst der Belastingen
betreffende bijstand aan de districten voor het genereren van districtsinkomsten
(Behorende bij deze beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën)
Artikel 1
In deze Richtlijnen wordt verstaan onder:
a. Project:
het meerjaren Decentralisatieprogramma: “Decentralization and Local
Government Strengthening Program” (DLGP 2002-2006).
b. PIU:
“Program Implementation Unit” binnen het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling.
c. Bank:
Inter-American Development Bank (IDB).
Artikel 2
1. De Belastingdienst (Directoraat der Belastingen en Inspectie der Directe Belastingen) verplicht zich tot:
a. het completeren van het herregistratieproces van objecten in de pilot-districten Nickerie, Wanica,
Para, Commewijne en Marowijne inzake de huurwaardebelasting;
b. het invoeren van de verzamelde informatie in corresponderende databestanden;
c. het opmaken en doen uitgaan van de betrokken aanslagen;
d. het initiëren van het inningsproces en het toezien op de naleving van de betaling van de te betalen
huurwaarde- en vermakelijkheidsbelasting;
e. nauw samenwerken met de PIU binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling;
f. door te gaan met het opmaken van de aanslagen huurwaardebelasting voor de pilot-districten, totdat
zij zelf in staat zijn zulks te doen;
g. het ter beschikking stellen van informatie, betrekking hebbend op het aanslagenbestand en de inning,
van de districten ter controle op de naleving van de belastinginning;
h. alle gewenste technische assistentie en waar mogelijk training te verschaffen aan de pilot-districten,
zodat zij na de uitvoeringsfase in staat zullen zijn verdere verantwoordelijkheden te nemen met
betrekking tot de huurwaarde- en vermakelijkheidsbelasting;
i. de districten – indien noodzakelijk – bij te staan in het op microcomputers overbrengen van
databestanden van de huurwaarde- en de vermakelijkheidsbelasting naar de districten;
j. het participeren in de discussies en voorbereidingen van wettelijke aanpassingen, noodzakelijk voor
het verbeteren van de huurwaarde- en de vermakelijkheidsbelasting;
k. de registratie, waardebepaling en evaluatieactiviteiten voor de niet-pilot- districten uit te voeren,
indien haalbaar;
l. het voortzetten van het heffen en innen van de huurwaardebelasting in de districten die nog niet zover
zijn met deze administratievoering, zodanig dat de heffingen worden gestort in het Districtsfonds.
2. Ter uitvoering van de taken als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zal de Belastingdienst, binnen een met
de PIU overeen te komen termijn, een gedetailleerd Actieplan met vermelding van de specifieke
maandelijkse uiterste data voor het completeren van elke sub-taak aan de PIU ter goedkeuring aanbieden.
3. Ter uitvoering van de bovengenoemde taken zal de Bank financiële middelen uit de DLGPprojectbegroting beschikbaar stellen aan de Belastingdienst.
Artikel 3
1. Bij de beëindiging van het DLGP worden de reeds verstrekte computerapparatuur en de terreinauto in
eigendom overgedragen aan de Belastingdienst.
2. De Belastingdienst zal ter bestrijding van de kosten voor verrichte werkzaamheden ten behoeve van
de districten een commissie in rekening brengen, ten laste van de opbrengsten uit de
huurwaardebelasting en de vermakelijkheidsbelasting. De commissie zal een bepaald percentage zijn
van de opbrengsten. De Minister van Regionale Ontwikkeling en de Minister van Financiën zullen
uiterlijk voor de start van de implementatie van het Districtsfonds het percentage vaststellen.Het
percentage zal voor alle districten gelijk zijn.
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RICHTLIJNEN VOOR CENTRALE LANDSACCOUNTANTSDIENST
CONTROLE OP FINANCIEEL BEHEER
Paramaribo, 8 november 2006

MINISTERIE
VAN
FINANCIËN

MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 7242
ONDERWERP:
Vaststelling Richtlijnen voor de Centrale
Landsaccountantsdienst (CLAD) betreffende toetsing van
het financieel beheer aan naleving van regels ter uitvoering
van artikel 3 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie ( S.B. 2003 no. 33)
(RICHTLIJNEN CLAD INZAKE FINANCIEEL BEHEER)
DE MINISTERS VAN FINANCIËN
EN REGIONALE ONTWIKKELING
HERLEZEN:
De door de Ministers van Financiën en Regionale Ontwikkeling ondertekende Letter of
Intent d.d.30 augustus 2002, betreffende Richtlijnen aan het Directoraat van Financiën c.q.
Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD).
GEHOORD:
1. de Directeur van Financiën;
2. de Directeur van Regionale Ontwikkeling;
3. de Manager van de Centrale Landsaccountantsdienst.
GELET OP:
2. de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no.28);
2. de Wet Rekenkamer Suriname (G.B. 1953 no. 26)
3. de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
4. het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
11. het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B.1991
12. de Verordening Districtsfonds Wanica (S.B. 2005 no. 87);
13. de Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B. 2005 no. 88);
14. de Verordening Districtsfonds Para (S.B. 2005 no.89);
15. de Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B. 2005 no.90);
16. de Verordening Districtsfonds Commewijne (S.B. 2005 no. 91).
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OVERWEGENDE:
1. dat het beleid van de Regering er op gericht is financiële decentralisatie in de districten
tot stand te brengen;
2. dat de districten in de implementatiefase een verantwoord,
transparant en geharmoniseerd begrotingsbeleid en financieel beheer moeten voeren;
3. dat de Regering van oordeel is dat er randvoorwaarden voor de districten moeten worden
gecreëerd om zulk een beheer te kunnen voeren;
4. dat het beheren van eigen inkomsten en het zelfstandig doen van uitgaven door de
districten een noodzakelijke voorwaarde hiertoe vormt;
5. dat voor de uniformiteit in het financieel beheer der districten en de uitvoering daarvan,
het wenselijk is de CLAD mede te belasten met de begeleiding bij de implementatie van
de financiële decentralisatie;
6. dat het nodig is om bij de uitvoering van de Interimregeling Financiële Decentralisatie –
en de daarbij behorende Reglementen en Richtlijnen voor de Districts-Administrateurs
en de Districtsraden - de Richtlijnen voor de CLAD, zoals in de Letter of Intent van 30
augustus 2002 overeengekomen, bij beschikking vast te stellen.
HEBBEN BESLOTEN:
I. Vast te stellen de bij deze beschikking gevoegde “Richtlijnen
voor de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD)”.
II. Te bepalen, dat:
a. deze beschikking, benevens de daarbij vastgestelde “Richtlijnen voor de Centrale
Landsaccountantsdienst” (CLAD) in het Staatsblad van de Republiek Suriname en
het Advertentieblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;
b. deze beschikking, benevens de daarbij vastgestelde “Richtlijnen voor de Centrale
Landsaccountantsdienst (CLAD)”, in werking treedt op de dag der dagtekening
van de beschikking.
III. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet
van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de VicePresident van de Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen
Bestuur, de Griffier van de Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de
Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname,
de Governor van de Centrale Bank van Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger
der Directe Belastingen, de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale
Betaaldienst, de Manager van Centrale Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
De Minister van Financiën,
DRS. H. HILDENBERG
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
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Bijlage behorende bij de Beschikking van de Ministers van Financien en Regionale
Ontwikkeling
RICHTLIJNEN VOOR DE
CENTRALE LANDSACCOUNTANTSDIENST (CLAD)
Artikel 1
De CLAD zal gedurende de uitvoeringsfase van het project: “Decentralization and Local
Government Strengthening Program” (DLGP), waar nodig, samenwerken met de PIU
(Program Implementation Unit) en het Ministerie van Regionale Ontwikkeling met
betrekking tot:
a. het verschaffen van informatie aan de districten op het gebied van het beheer van
inkomsten en uitgaven en controle op de naleving van regels voor het financieel beheer;
b. het voorzien van de pilot-districten van de nodige technische assistentie, waaronder het
schrijven van handleidingen en het mede verzorgen van trainingen, waardoor zij in staat
kunnen worden geacht de verantwoordelijkheid voor een goed financieel beheer te dragen;
c. het participeren in discussies en het adviseren omtrent wettelijke aanpassingen ter
verbetering van het beheer van inkomsten en uitgaven in de districten;
d. het adviseren van de Minister van Financiën inzake de verlening van het certificaat van
goedkeuring volgens de Richtlijnen voor het Beheer van het Districtsfonds, voor de
inrichting van de districtsbegroting en voor de certificatie der districten, ingevolge de
Interimregeling Financiele Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33).
Artikel 2
Conform de Richtlijnen, als bedoeld in artikel 1 lid 2, zal de CLAD in overleg met de PIU
een gedetailleerd Actieplan aan de PIU ter goedkeuring aanbieden. In dit plan zullen ook
worden opgenomen de op maandbasis vastgestelde uiterste data, waarop de gestelde taken
moeten zijn afgerond.
Artikel 3
De CLAD zal gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de PIU, de Districtsraad en het
Districtsbestuur. De CLAD mag zelfstandig en op eigen initiatief de districten bezoeken om
de verrichtingen van de staf en het personeel, belast met het financieel beheer der middelen,
te toetsen, hen te instrueren en te begeleiden in het kader van een richtige uitvoering van de
aan de districten toegekende financiële bevoegdheden. Zulks zal geschieden met
inachtneming van de uitgangspunten en doelstellingen van het “Decentralization and Local
Government Strengthening Program” (DLGP) en de terzake uitgegeven wettelijke
regelingen, reglementen en richtlijnen.
De Minister van Financiën,
DRS. H. HILDENBERG
De Minister van Regionale Ontwikkeling
M. FELISI
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RICHTLIJNEN VOOR VOOR DE STORTING VAN
ARTIKEL 4 MIDDELEN VAN DE INTERIMREGELING
IN HET DISTRICTSFONDS
Paramaribo, 8 november 2006

MINISTERIE
VAN
FINANCIËN
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 7239
ONDERWERP:
Vaststelling nadere Richtlijnen voor stortingen van
Belasting- en niet belastingmiddelen, alsmede
Begrotingsmiddelen in het Districtsfonds ter uitvoering van artikel 4
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003, no. 33)
(RICHTLIJNEN STORTING ARTIKEL 4-MIDDELEN
INTERIMREGELING)

DE MINISTERS VAN FINANCIËN
EN REGIONALE ONTWIKKELING
HERLEZEN
De beschikking van de Minister van Financiën, d.d. 7 november 2006 no. 7241, betreffende
Richtlijnen bijstand van de Belastingdienst aan de districten voor het genereren van
districtsinkomsten.
GEHOORD:
1. de Directeur van Financiën;
2. de Directeur der Belastingen;
3. de Directeur van Regionale Ontwikkeling.
GELET OP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

de Wet Regionale Organen (S.B. 1989, no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002, no. 54);
de Wet Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B.2003, no. 33);
de Wet op Rekenkamer (S.B. 1953 no. 26);
het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004, no. 117);
het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B. 1991, no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd
bij S.B. 2005 no. 94);
de Verordening Districtsfonds Wanica (S.B. 2005 no. 87);
de Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B. 2005 no. 88);
de Verordening Districtsfonds Para (S.B. 2005 no.89);
de Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B. 2005 no.90);
de Verordening Districtsfonds Commewijne (S.B. 2005 no. 91).
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OVERWEGENDE:
a.

dat de in artikel 4 lid 1 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie bedoelde belasting- en
niet-belastingmiddelen gestort dienen te worden, in de daarvoor in aanmerking komende
districtsfondsen, waarbij evenwel de inning van de belastingen, het ontvangen van de belastingen niet-belastingmiddelen alsmede de administratie van die inkomsten, op grond van artikel 4
lid 2 van vorenvermelde Interimregeling onder het toezicht en de verantwoordelijkheid blijven
van de Ontvanger der Directe Belastingen c.q. de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen en
de desbetreffende ministeries en overheidsinstellingen, totdat de districten op grond van
wettelijke voorzieningen zelf daarvoor de verantwoordelijkheid kunnen dragen;
b. dat ter verdere uitvoering van het: “Decentralization and Local Government Strengthening
Program” (DLGP) het wenselijk is die wettelijke voorzieningen te treffen op grond waarvan de
in artikel 4 lid 1 en lid 3 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie bedoelde inkomsten
in de daarvoor in aanmerking komende districtsfondsen kunnen worden gestort.
a. dat op grond van het bepaalde in artikel 40 lid 3 van de Wet Regionale Organen juncto artikel 3
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie, de in deze beschikking te treffen wettelijke
voorziening gegeven dient te worden door middel van richtlijnen vastgesteld door de Minister
van Regionale Ontwikkeling in overleg met de Minister belast met de zorg voor staatsfinanciën.
HEBBEN BESLOTEN:

I.

Te bepalen dat maandelijks de storting dient te geschieden in het betreffende Districtsfonds,
van de in artikel 4 lid 1 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie genoemde
inkomsten ten behoeve van de daarvoor in aanmerking komende districten, ongeacht of deze
inkomsten door de Districts-Administrateur, de Ontvanger der Directe Belastingen, de
Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, een Ministerie, dan wel een overheidsinstelling
zijn geïnd of ontvangen.

II.

Te bepalen dat de in punt I vermelde organen en overheidsinstellingen ieder kwartaal
schriftelijk verslag doen aan de Directeur van Financiën, De Directeur der Belastingen en het
Districtsbestuur van het betreffende district, over de omvang en de herkomst van de in het
betreffende kwartaal in het districtsfonds gestorte inkomsten als bedoeld in artikel 4 lid 1
van de Interimregeling Financiële Decentralisatie, met toevoeging van afschriften of kopieën
van de betreffende stortingsbewijzen.

III.

Te bepalen dat de middelen uit de begroting van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling
bestemd voor de districten, als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de Interimregeling Financiële
Decentralisatie, elk kwartaal door de Minister belast met regionale ontwikkeling, in overleg
met de Minister van Financiën, in de districtsfondsen van de daarvoor in aanmerking
komende districten worden gestort.

IV.

Te bepalen dat het Districtsbestuur van de daarvoor in aanmerking komende districten bij
een in Paramaribo gevestigde bankinstelling met filiaal in de regio dan wel bij een filiaal in
de regio van een in Paramaribo gevestigde bankinstelling een bankrekening opent waarop de
stortingen als in deze richtlijnen bedoeld plaatsvinden.

V.

Te bepalen:
dat deze beschikking, in het Staatsblad van de Republiek Suriname en het
Advertentieblad van de Republiek Suriname wordt bekend gemaakt;
b.
dat deze beschikking, in werking treedt, te rekenen van de dagtekening dezer
beschikking.
a.

VI. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van
de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de
Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier van
de Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van
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Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der
Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
Paramaribo, de 8ste november 2006

De Minister van Financiën,
H.HILDENBERG
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
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DISTRICTSBESTUUR WANICA
Paramaribo, 7 november 2006

MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 7231
Onderwerp:
Samenstelling Districtsbestuur van Wanica

DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
Gelezen:
1. het schrijven van de Districts-Commissaris van Wanica
d.d.16 november 2005.
1.

Herlezen:
het schrijven van de Minister van Regionale Ontwikkeling
d.d. 28 juli 2006 no. 5496.

Gehoord:
1. de Directeur van Regionale Ontwikkeling.
Gelet op:
a. De Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no.44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28);
b. De Interimregeling Financiele Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
c. Artikel 12 van het “Besluit Taakomschrijving Departementen
1991(S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005
no. 94).
Overwegende:
Dat ingevolge artikel 28 van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) voor elk ministerie een vertegenwoordiger als lid in het
Districtsbestuur van elk district wordt aangewezen.
Heeft Besloten:
I.

In het DISTRICTSBESTUUR van het District Wanica de
volgende leden aan te wijzen:
1. Dhr Soekarnsingh, Ramdjes, Districts-Commissaris
tevens voorzitter, Vertegenwoordiger van het
Ministerie van Regionale Ontwikkeling;
2. Dhr. Chotkoe, Sudhir Virendra, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken;
3. Mw. Pleisner-Blankendal, Vivian, Vertegenwoordiger
van het Ministerie van Financiën;
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4. Dhr. Samson, Johan Soetiman,Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Sociale Zaken en Volkhuisvesting;
5. Dhr. Koorndijk, John, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling;
6. Mw. Burleson, Rita , Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Handel en Industrie;
7. Mw. Sewgobind-Pardeshi,S. ,Vertegenwoordiger
van het Ministerie van Openbare Werken;
8. Dhr. Ramsahai, Rene , Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Defensie;
9. Dhr. Piroe, Mohamed Amien Glenn , Vertegenwoordiger
van het Ministerie van Arbeid, Technologische
Ontwikkeling en Milieu;
10. Mw.Lakhisaran-Jagan S., Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking.
11. Peiter, Ruben , Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Justitie en Politie;
12.

Moensie,H, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

II.

Het lidmaatschap van het Districtsbestuur eindigt door:

a. overlijden;
b. ontslag op eigen verzoek;
c. afwezigheid gedurende een aaneengeloten periode van vijf maanden;
d. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot een
vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden.
III. Te bepalen, dat:
a.

deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;

b. deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze beschikking
IV.
Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het
Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de
Vice-President van de Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van
Algemeen Bestuur, de Griffier van de Nationale Assemblee, de President van het Hof van
Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer
van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van Suriname, de Directeur der
Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der Invoerrechten en
Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
De Minister van Regionale
Ontwikkeling,
M. FELISI
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DISTRICTSBESTUUR PARA
Paramaribo, 7 november 2006
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
No.7232
Onderwerp:
Samenstelling Districtsbestuur van
Para
DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
Gelezen:
1. het schrijven van de Districts-Commissaris van Para
d.d. 22 september 2005 no. 1211.
Herlezen:
1. het schrijven van de Minister van Regionale Ontwikkeling
d.d. 28 juli 2006 no. 5496.
Gehoord:
de Directeur van Regionale Ontwikkeling.
Gelet op:
a. De Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no.44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28);
b. De Interimregeling Financiele Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
c. Artikel 12 van het “Besluit Taakomschrijving Departementen
1991” (S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005
no. 94).
Overwegende:
Dat ingevolge artikel 28 van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) voor elk ministerie een vertegenwoordiger als lid in het
Districtsbestuur van elk district wordt aangewezen.
Heeft Besloten:
II.

In het DISTRICTSBESTUUR van het
District Para de volgende leden aan te wijzen:
1. De heer R. Strijk, waarnemend Districts-Commissaris
tevens voorzitter, Vertegenwoordiger van het Ministerie
van Regionale Ontwikkeling;
2. De heer S. Dover, Vertegenwoordiger van het
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij;
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3. Mw. C. Drakenstein, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Justitie en Politie;
4. Mw. C. Enny en Mw. B. Arnhem,Vertegenwoordigers
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;
5. Mw. M. Wajwakana-Sabajo,Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Financiёn;
6. Dhr Ir. A. Imanuel, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Transport, Communicatie en
Toerisme;
7. Dhr. C. Abrahams, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;
8. Mw. O. Kensenhuys, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling;
9. Mw. S. C. Bram, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen;
10. Dhr. Dr. A. Gowrisingh, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Volksgezondheid.
II. Het lidmaatschap van het Districtsbestuur eindigt door:
a.

overlijden;

b. ontslag op eigen verzoek;
c. afwezigheid gedurende een aaneengeloten periode van vijf maanden;
d. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot een
vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden.
III. Te bepalen, dat:
a. deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;
b. deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze
beschikking.
II.
Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het
Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de
Vice-President van de Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van
Algemeen Bestuur, de Griffier van de Nationale Assemblee, de President van het Hof van
Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer
van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van Suriname, de Directeur der
Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der Invoerrechten en
Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
De Minister van Regionale
Ontwikkeling,
M. FELISI
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DISTRICTS NICKERIE
Paramaribo 7 november 2006
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 7233
Onderwerp:
Samenstelling Districtsbestuur van
Nickerie
DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
Gelezen:
2. het schrijven van de Districts-Commissaris van Nickerie
d.d. 28 oktober 2005 no. 3932.
Herlezen:
1. het schrijven van de Minister van Regionale Ontwikkeling
d.d. 28 juli 2006 no. 5496.
Gehoord:
1. de Directeur van Regionale Ontwikkeling.
Gelet op:
a. De Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no.44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28);
b. De Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
c. Artikel 12 van het “Besluit Taakomschrijving Departementen
1991’’ (S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005
no. 94).
Overwegende:
Dat ingevolge artikel 28 van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) voor elk ministerie een vertegenwoordiger als lid in het
Districtsbestuur van elk district wordt aangewezen.
Heeft Besloten:
I.

In het DISTRICTSBESTUUR van het District NICKERIE
de volgende leden aan te wijzen:
1. Dhr. Drs. Shankar, B., Districts-Commissaris tevens
voorzitter, Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling;
2. Dhr. Ganpat, J., Vertegenwoordiger van het Ministerie
van Landbouw, Veeteelt en Visserij;
3. Dhr. Bruining, K, Vertegenwoordiger van het Ministerie van
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Justitie en Politie;
4. Mw. Angoelal-Kalpoe, B,Vertegenwoordiger van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken;
5. Dhr. Miekaba, A., Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Financiёn;
6. Dhr. Wens, S., Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Transport, Communicatie en Toerisme;
7. Dhr. Griffith, R., Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting;
8. Dhr. Katisa, R., Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Onderwijs en Volksontwikkeling;
9. Dhr. Kromokarijo, Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Handel en Industrie;
10. Dhr. Badal, M., Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Openbare Werken;
11. Dhr. Changoer, R, Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Volksgezondheid;
12. Dhr. Frederikslust van, J., Vertegenwoordiger van het
Ministerie van Defensie;
II.
a.

Het lidmaatschap van het Districtsbestuur eindigt door:
overlijden;

b. ontslag op eigen verzoek;
c. afwezigheid gedurende een aaneengeloten periode van vijf maanden;
d. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot een
vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden.
III. Te bepalen, dat:
a. deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;
b. deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze
beschikking.
IV. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het
Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de
Vice-President van de Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van
Algemeen Bestuur, de Griffier van de Nationale Assemblee, de President van het Hof van
Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer
van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van Suriname, de Directeur der
Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der Invoerrechten en
Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
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De Minister van Regionale
Ontwikkeling,
M. FELISI
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DISTRICTSBESTUUR COMMEWIJNE
Paramaribo 7 november 2006
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 7234
Onderwerp:
Samenstelling Districtsbestuur van
Commewijne
DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
Gelezen:
het schrijven van de Districts-Commissaris van Commewijne d.d.
12 oktober 2005.
Herlezen:
het schrijven van de Minister van Regionale Ontwikkeling
d.d. 28 juli 2006 no. 5496.
Gehoord:
de Directeur van Regionale Ontwikkeling.
Gelet op:
a. De Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no.44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005
no. 28);
b. De Interimregeling Financiele Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
c. Artikel 12 van het “Besluit Taakomschrijving Departementen 1991” (S.B. 1991 no. 58,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 94).
Overwegende:
Dat ingevolge artikel 28 van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) voor elk ministerie een vertegenwoordiger als lid in het
Districtsbestuur van elk district wordt aangewezen.
I.

Heeft Besloten:
In het DISTRICTSBESTUUR van het
District Commewijne de volgende leden aan te wijzen:
1. Dhr. H. Soekimo, Districts-Commissaris tevens
voorzitter, vertegenwoordiger van het Ministerie
van Regionale Ontwikkeling;
2. Dhr. Ganpat, J., Vertegenwoordiger van het Ministerie
van Landbouw, Veeteelt en Visserij;
3. Dhr. Bruining, K, Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Justitie en Politie;
4. Mw. Angoelal-Kalpoe, B,Vertegenwoordiger van het
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Ministerie van Binnenlandse Zaken;
5. Dhr. Miekaba, A., Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Financiёn;
6. Dhr. Wens, S., Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Transport, Communicatie en Toerisme;
7. Dhr. Griffith, R., Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting;
8. Dhr. Katisa, R., Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Onderwijs en Volksontwikkeling;
9. Dhr. Kromokarijo, Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Handel en Industrie;
10. Dhr. Badal, M., Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Openbare Werken;
11. Dhr. Changoer, R, Vertegenwoordiger van het Ministerie van
Volksgezondheid;
12. Dhr. Frederikslust van, J., Vertegenwoordiger van het
Ministerie van Defensie;
II.

Het lidmaatschap van het Districtsbestuur eindigt door:

a. overlijden;
b. ontslag op eigen verzoek;
c. afwezigheid gedurende een aaneengeloten periode van vijf maanden;
d. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot een
vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden.
III. Te bepalen, dat:
a. deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;
b. deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze beschikking.
IV.
Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het
Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de
Vice-President van de Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van
Algemeen Bestuur, de Griffier van de Nationale Assemblee, de President van het Hof van
Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer
van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van Suriname, de Directeur der
Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der Invoerrechten en
Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
De Minister van Regionale
Ontwikkeling,
M. FELISI
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DISTRICTSBESTUUR MAROWIJNE

Paramaribo 7 november 2006
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 7235
Onderwerp:
Samenstelling Districtsbestuur van
Marowijne
DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
Gelezen:
het schrijven van de Districts-Commissaris van Marowijne
d.d. 28 oktober 2005 no. 980/05.
Herlezen:
het schrijven van de Minister van Regionale Ontwikkeling
d.d. 28 juli 2006 no. 5496.
Gehoord:
de Directeur van Regionale Ontwikkeling.
Gelet op:
d. De Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no.44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005
no. 28);
e. De Interimregeling Financiele Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
f. Artikel 12 van het “Besluit Taakomschrijving Departementen
1991” (S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005
no. 94).
Overwegende:
Dat ingevolge artikel 28 van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) voor elk ministerie een vertegenwoordiger als lid in het
Districtsbestuur van elk district wordt aangewezen.

Heeft Besloten:
I.

In het DISTRICTSBESTUUR van het
District Marowijne de volgende leden aan te wijzen:
1. Dhr. Landburg, R., Districts-Commissaris tevens
voorzitter, Vertegenwoordiger van het Ministerie
Regionale Ontwikkeling;
2. Dhr. Domini, P., Vertegenwoordiger van het
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij;
3. Dhr. Daniёl, H.,Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Openbare Werken;
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4. Dhr. Vyent R.,Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Justitie en Politie;
5. Mw. Leefland-Petres, I.,Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken;
6. Mw. Tosendjojo, S., Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Financiёn;
7. Mw. Cairo A., Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Transport, Communicatie en
Toerisme;
8. Mw. Bisphan R, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;
9. Dhr. Rozenblad, C, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Volksgezondheid;
10. Wongsopawiro, R., Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Handel en Industrie;
11. Dhr. Tholen, Vertegenwoordiger van
het Ministerie van Defensie;
12. Dhr. Clenem R, Vertegenwoordiger van het Ministerie
van Onderwijs en Volksontwikkeling.
13. Dhr. Banettie G, Vertegenwoordiger van het Ministerie van Milieu en
Beheer
II.

Het lidmaatschap van het Districtsbestuur eindigt door:
a. overlijden;
b. ontslag op eigen verzoek;
c. afwezigheid gedurende een aaneengeloten periode van vijf maanden;
d. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot een
vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden.

III. Te bepalen, dat:
a. deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;
b. deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze beschikking
IV. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van
de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van
de Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier
van de Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het
Hof van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Governor van de Centrale Bank
van Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der
Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
De Minister van Regionale
Ontwikkeling,
M. FELISI
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S.B. 2005 No. 87
DISTRICTSVERORDENING INSTELLING EN BEHEER
DISTRICTSFONDS WANICA

DISTRICTSVERORDENING van 23 september 2004,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot
het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het district Wanica
(“Verordening Districtsfonds Wanica”)

DE DISTRICTSRAAD VAN WANICA,
Overwegende, dat het nodig is om op grond van artikel 40 van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no.
44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) een Districtsfonds in te stellen en regels betreffende het
beheer van dit Districtsfonds vast te stellen;
Heeft, na verkregen verklaring van geen bezwaar van De Nationale Assemblée, goedgekeurd de
onderstaande districtsverordening:

Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze districtsverordening wordt verstaan onder:
-

District: het district Wanica;

-

Districtsbestuur: het Districtsbestuur van het district Wanica;

-

Districtsfonds: het Districtsfonds van het district Wanica;

-

Districtsraad: de Districtsraad van het district Wanica;

-

Districts-Commissaris: de Districts- Commissaris van Wanica ;

-

Districts-Administrateur: de Districts-Administrateur van Wanica ;

-

Minister: de Minister van Regionale Ontwikkeling belast met de zorg voor
regionaal bestuur.

-

Wet: de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2002 no. 54).

-

Interimregeling: ‘Interimregeling Financiële Decentralisatie’ (S.B. 2003 no. 33).

-

Besluit Financiële Decentralisatie: Staatsbesluit van 3 augustus 2004 (S.B. 2004 no. 117) ter
uitvoering van artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33)
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Instelling van het Districtsfonds
Artikel 2
Er is een Districtsfonds, dat wordt aangeduid als: ‘Districtsfonds van Wanica.’
Artikel 3
1. In het Districtsfonds worden ingevolge artikel 40 lid 2 van de Wet gestort:
a. opbrengsten van bestemmingsheffingen als in artikel 38 lid 1 van de Wet bedoeld;
b. opbrengsten van verbeurd verklaarde goederen als in artikel 39 lid 1 van de Wet bedoeld;
c. geldboeten als in artikel 39 lid 1 van de Wet bedoeld en bij staatsbesluit aan te geven
transactieboeten;
d. andere bij staatsbesluit aan te geven inkomsten.
2. In het Districtsfonds worden, ingevolge artikel 4 lid 1 , 3 en 4 van de Interimregeling, eveneens gestort,
de belasting- en niet belastingmiddelen, verkregen uit de onder a tot en met l opgesomde wettelijke
regelingen:
a.

Wet Huurwaardebelasting 1995 (G.B. 1910 no. 88, geldende tekst G.B. 1948 no. 54, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2002 no. 113);

b.

Wet tot heffing en invordering ener belasting op publieke vermakelijkheden (G.B. 1917 no. 16,
geldende tekst G.B. 1949 no. 146, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 no. 32);

c.

Wet op drankhuizen en huizen van openbare vermakelijkheden (G.B. 1872 no. 1, geldende tekst
G.B. 1944 No. 64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1947 no. 71);

d.

Marktwet (G.B. 1929 no. 59, geldende tekst G.B. 1936 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.
1970 no. 117);

e.

Begrafeniswet (G.B. 1926 no. 117, geldende tekst G.B. 1959 no. 119, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2001 no. 38);

f.

Zondagsrustwet (G.B. 1908 no. 42, geldende tekst G.B. 1944 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 1981 no. 6);

g.

Decreet vergunningen bedrijven en beroepen (S.B. 1981 no.147, geldende tekst S.B. 1985 no. 40,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1997 no. 30);

h.

Recognitie en voorwaarden voor het gebruik van openbare wegen, straten, en pleinen, het bouwen
van stoepen, balkons en luifels en andere bijzondere doeleinden (G.B. 1911 no. 35, zoals laatstelijk
gewijzigd bij G.B. 1914 no. 31);

i.

Recognitie waartegen en de voorwaarden waaronder vergunningen worden verleend voor het
gebruik van openbare wegen enz. ten behoeve van bijzondere doeleinden (G.B. 1911 no. 54, zoals
laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1948 no. 86);
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j.

Regeling tot verkoop van gedistilleerd (G.B. 1943 no. 142, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002
no. 20);

k.

de begrotingsmiddelen, voorkomende op de begroting van de Minister, die voor de districten zijn
bestemd;

l.

de verkregen belasting en niet belastingmiddelen uit de bij staatsbesluit aangewezen andere
wettelijke regelingen.
Artikel 4

1. Ten laste van het Districtsfonds worden uitgaven gedaan ingevolge:
a) de goedgekeurde Districtsbegroting;
b) de artikelen 47, 48, 49 en 50 van de Wet;
c) de artikelen 4 en 5 van de Interimregeling;
d) andere wetten en wettelijke regelingen.
2.

Uitgaven uit het Districtsfonds mogen de uitgaven op de Districtsbegroting niet overschrijden.
Artikel 5

De inkomsten en uitgaven van het Districtsfonds worden gebaseerd op de door de Districtsraad voor het
lopend jaar opgestelde en bij wet goedgekeurde begroting van inkomsten en uitgaven.

Beheer van het Districtsfonds
Artikel 6
1. Het Districtsbestuur beheert het Districtsfonds en neemt daarbij de voorschriften vastgesteld door de
Districtsraad in acht.
2. Het Districtsbestuur wordt in het beheer van het Districtsfonds bijgestaan door de DistrictsAdministrateur.

SLOTBEPALING
Artikel 7
1. Deze districtsverordening, kan worden aangehaald als “Verordening Districtsfonds Wanica”
2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
3. Zij treedt inwerking op de dag volgend op die van de afkondiging.
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Goedgekeurd door de Districtsraad van
Wanica op 23 September 2004

R. SOEKARANSING – Voorzitter
R. LALARAM

- Secretaris

Vastgesteld BIJ Presidentieel Besluit no. 38 van 29 april 2005
(S.B. 2005 no. 49)
Uitgegeven te Paramaribo, de 26ste augustus 2005
De Minister van Binnenlandse Zaken,

U. JOELLA-SEWNUNDUN
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DISTRICTSVERORDENING van 23 september 2004,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot
het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het district Wanica
(“Verordening Districtsfonds Wanica”)

Nota van Toelichting
A. Algemeen:
De Wet Regionale Organen voorziet in artikel 40 in de mogelijkheid tot instelling van een Districtsfonds bij
districtsverordening. Hetzelfde wetsartikel geeft een opsomming van de opbrengsten van het district die in
het Districtsfonds worden gestort.
In het kader van het ‘Decentralization and Local Government Strengthening Program’ (DLGP), dat de
Regering in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB) uitvoert, is ter uitwerking van
de financiële decentralisatie de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) tot stand
gebracht. Daarbij zijn de inkomsten van het district, die conform artikel 40 lid 2 van de Wet in het
Districtsfonds mogen worden gestort, uitgebreid.
Met de instelling van het Districtsfonds wordt beoogd de afzondering te bewerkstelligen van de middelen,
die bestemd zijn voor de dekking van de uitgaven ten laste van de Districtsbegroting.
De instelling van het Districtsfonds is een basisvoorwaarde voor het voeren van een zelfstandig begrotingsen financieel beheer door het district. Het beheer zal worden gevoerd door het Districtsbestuur met in acht
neming van de voorschriften welke zijn gegeven conform de bij beschikking van de Minister belast met de
zorg voor regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën
vastgestelde richtlijnen.
B. Artikelsgewijs
Artikel 1 geeft de definities van de in de districtsverordening gebruikte terminologie aan.
Voor een overzichtelijk geheel is in artikel 3 lid 1 en 2 een opsomming gegeven van alle middelen, die
ingevolge de vigerende wettelijke regelingen in het Districtsfonds mogen worden gestort. Aangezien
financiële decentralisatie voor Suriname een geheel nieuwe bestuursvorm is, kan niet met zekerheid worden
gezegd of de inkomstenbronnen, zoals opgesomd in artikel 40 lid 2 van de Wet en artikel 4 van de
Interimregeling, voor de districten voldoende zullen zijn voor de financiering van hun districtsbegroting.
Daarom is in deze districtsverordening de mogelijkheid gecreëerd om op basis van nog in te voeren
wettelijke regelingen ook andere middelen aan te wijzen, die in het Districtsfonds kunnen worden gestort.
Jaarlijks wordt door de Districtsraad een districtsbegroting van inkomsten en uitgaven voor het komend jaar
opgesteld. De districtsbegroting wordt ingericht volgens richtlijnen, gegeven door de Minister belast met de
zorg voor het regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën. De
voor de districten begrote uitgaven worden, op grond van hun taakomschrijving, eveneens op de begroting
van de onderscheidene departementen opgebracht (artikel 54 tot en met 56 van de Wet).
In artikel 4 wordt dan ook bedoeld, dat de uitgaven, die gebaseerd worden op de door de Districtsraad voor
het betreffende jaar opgestelde en goedgekeurde begroting, en ook op de begrotingen van de onderscheidene
departementen zijn opgebracht, niet overschrijden.
Op de districtsbegroting mogen uitgaven worden opgebracht, die voortvloeien uit de artikelen 47, 48, 49, 50
van de Wet en artikel 4 lid 3 van de Interimregeling. De mogelijkheid blijft bestaan de districten bij wet of
wettelijke regelingen ook andere taken op te dragen. Voor het doen van uitgaven ten laste van het
Districtsfonds moet evenwel worden voldaan aan de voorwaarde, dat de uitgaven steeds opgenomen worden
op de goedgekeurde Districtsbegroting.
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Zowel in artikel 54 van de Wet als in artikel 5 van de Interimregeling wordt gerefereerd naar een opgestelde
begroting; doch uit de aard en de strekking van de Wet blijkt dat het om een formeel goedgekeurde begroting
gaat.
Ingevolge artikel 47 lid 1 sub d van de Wet behoort het ‘beheer van het Districtsfonds, alsmede van andere
inkomsten en uitgaven’ tot een der taken van het dagelijks bestuur, voorzover dit bij of krachtens wet aan de
Districts-Commissaris is opgedragen. In artikel 6 wordt aan het Districtsbestuur de bevoegdheid gegeven om
het beheer over het Districtsfonds te voeren. Dit beheer zal geschieden, naar de voorschriften door de
Districtsraad vast te stellen, overeenkomstig de richtlijnen gegeven door de Minister belast met de zorg voor
het regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën.
Ingevolge artikel 12 van de Wet is de Districtsraad bevoegd voorschriften vast te stellen, mits die gestoeld
zijn op bedoelde richtlijnen. Deze voorschriften worden gedetailleerd uitgewerkt in een handleiding,
genoemd ‘Handboek voor de Begroting en het Financieel Beheer van het District’, afgekort ‘BFB
handboek’.
Dit handboek is dynamisch van aard en zal regelmating, binnen de grenzen van de richtlijnen, aanpassingen
behoeven. Het Districtsbestuur wordt bij de opstelling van de Districtsbegroting ondersteund door de
Districts- Administrateur.
De Districts-Administrateur is o.m. belast met het voeren en evalueren van het begrotingsbeleid en financieel
beheer, inclusief het voorbereiden van budgettaire activiteiten, inkomstengenerering en monitoren van het
districtinkomen.
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VOORZITTER
VAN
DE NATIONALE ASSEMBLEE
No. 2098/00/04
Fax nr.: (597)410564 /477554
E-mail: dnasur@sr.net
Paramaribo, 12 november 2004
Aan: De Voorzitter van de Districtsraad van Wanica
De heer R. Soekarnsingh

Onderwerp: geen bezwaar tegen districtsverordening
Middels deze bericht ik U dat De Nationale Assemblee de haar op 30 september 2004 toegezonden ontwerpdistrictsverordening bevattende vaststelling van regels met betrekking tot het instellen en beheren van het
districtsfonds voor het district Wanica, alsmede de bijbehorende Nota van toelichting, op dinsdag 9
november j.l. aan een beschouwing heeft onderworpen.
Als resultaat van voormelde beschouwing is De Nationale Assemblee tot de bevinding gekomen dat er geen
bezwaar bestaat tegen de voornoemde districtsverordening.
De Voorzitter van
De Nationale Assemblee
w.g. R. Sardjoe
R. Sardjoe
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S.B. 2005 No 89
DISTRICTSVERORDENING INSTELLING EN BEHEER
DISTRICTSFONDS PARA
DISTRICTSVERORDENING van 24 september 2004,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot
het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het district Para
(“Verordening Districtsfonds Para”)

DE DISTRICTSRAAD VAN PARA,
Overwegende, dat het nodig is om op grond van artikel 40 van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no.
44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) een Districtsfonds in te stellen en regels betreffende het
beheer van dit Districtsfonds vast te stellen;
Heeft, na verkregen verklaring van geen bezwaar van De Nationale Assemblée, goedgekeurd de
onderstaande districtsverordening:

Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze districtsverordening wordt verstaan onder:
-

District: het district Para

-

Districtsbestuur: het Districtsbestuur van het district Para

-

Districtsfonds: het Districtsfonds van het district Para;

-

Districtsraad: de Districtsraad van het district Para;

-

Districts-Commissaris: de Districts- Commissaris van Para ;

-

Districts-Administrateur: de Districts-Administrateur van Para;

-

Minister: de Minister van Regionale Ontwikkeling belast met de zorg voor
regionaal bestuur.

-

Wet: de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2002 no. 54).

-

Interimregeling: ‘Interimregeling Financiële Decentralisatie’ (S.B. 2003 no. 33).

-

Besluit Financiële Decentralisatie: Staatsbesluit van 3 augustus 2004 (S.B. 2004 no. 117) ter
uitvoering van artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33)

Instelling van het Districtsfonds
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Artikel 2
Er is een Districtsfonds, dat wordt aangeduid als: ‘Districtsfonds van Para.’
Artikel 3
1. In het Districtsfonds worden ingevolge artikel 40 lid 2 van de Wet gestort:
a. opbrengsten van bestemmingsheffingen als in artikel 38 lid 1 van de Wet bedoeld;
b. opbrengsten van verbeurd verklaarde goederen als in artikel 39 lid 1 van de Wet bedoeld;
c. geldboeten als in artikel 39 lid 1 van de Wet bedoeld en bij staatsbesluit aan te geven
transactieboeten;
d. andere bij staatsbesluit aan te geven inkomsten.
2. In het Districtsfonds worden, ingevolge artikel 4 lid 1 , 3 en 4 van de Interimregeling, eveneens gestort,
de belasting- en niet belastingmiddelen, verkregen uit de onder a tot en met l opgesomde wettelijke
regelingen:
a.

Wet Huurwaardebelasting 1995 (G.B. 1910 no. 88, geldende tekst G.B. 1948 no. 54, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2002 no. 113);

b.

Wet tot heffing en invordering ener belasting op publieke vermakelijkheden (G.B. 1917 no. 16,
geldende tekst G.B. 1949 no. 146, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 no. 32);

c.

Wet op drankhuizen en huizen van openbare vermakelijkheden (G.B. 1872 no. 1, geldende tekst
G.B. 1944 No. 64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1947 no. 71);

d.

Marktwet (G.B. 1929 no. 59, geldende tekst G.B. 1936 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.
1970 no. 117);

e.

Begrafeniswet (G.B. 1926 no. 117, geldende tekst G.B. 1959 no. 119, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2001 no. 38);

f.

Zondagsrustwet (G.B. 1908 no. 42, geldende tekst G.B. 1944 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 1981 no. 6);

g.

Decreet vergunningen bedrijven en beroepen (S.B. 1981 no.147, geldende tekst S.B. 1985 no. 40,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1997 no. 30);

h.

Recognitie en voorwaarden voor het gebruik van openbare wegen, straten, en pleinen, het bouwen
van stoepen, balkons en luifels en andere bijzondere doeleinden (G.B. 1911 no. 35, zoals laatstelijk
gewijzigd bij G.B. 1914 no. 31);

i.

Recognitie waartegen en de voorwaarden waaronder vergunningen worden verleend voor het
gebruik van openbare wegen enz. ten behoeve van bijzondere doeleinden (G.B. 1911 no. 54, zoals
laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1948 no. 86);

j.

Regeling tot verkoop van gedistilleerd (G.B. 1943 no. 142, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002
no. 20);
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k.

de begrotingsmiddelen, voorkomende op de begroting van de Minister, die voor de districten zijn
bestemd;

l.

de verkregen belasting en niet belastingmiddelen uit de bij staatsbesluit aangewezen andere
wettelijke regelingen.
Artikel 4

1.

Ten laste van het Districtsfonds worden uitgaven gedaan:
a) de goedgekeurde Districtsbegroting;
b) de artikelen 47, 48, 49 en 50 van de Wet;
c) de artikelen 4 en 5 van de Interimregeling;
d) andere wetten en wettelijke regelingen.

2.

Uitgaven uit het Districtsfonds mogen de uitgaven op de Districtsbegroting niet overschrijden.
Artikel 5

De inkomsten en uitgaven van het Districtsfonds worden gebaseerd op de door de Districtsraad voor het
lopend jaar opgestelde en bij wet goedgekeurde begroting van inkomsten en uitgaven.

Beheer van het Districtsfonds

Artikel 6
1. Het Districtsbestuur beheert het Districtsfonds en neemt daarbij de voorschriften vastgesteld door de
Districtsraad in acht.
2. Het Districtsbestuur wordt in het beheer van het Districtsfonds bijgestaan door de DistrictsAdministrateur.

SLOTBEPALING
Artikel 7
1. Deze districtsverordening, kan worden aangehaald als “Verordening Districtsfonds Para”
2.

Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

3.

Zij treedt inwerking op de dag volgend op die van de afkondiging.
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Goedgekeurd door de Districtsraad van
Para op 24 September 2004

R. SOEKARNSINGH - Voorzitter
L. TAWEROE

- Secretaris

Vastgesteld BIJ Presidentieel Besluit no. 32 van 29 april 2005
(S.B. 2005 no. 45)
Uitgegeven te Paramaribo, de 26ste augustus 2005
De Minister van Binnenlandse Zaken,

U. JOELLA-SEWNUNDUN
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DISTRICTSVERORDENING van 24 september 2004,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot
het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het district Para
(“Verordening Districtsfonds Para”)

Nota van Toelichting
A. Algemeen:
De Wet Regionale Organen voorziet in artikel 40 in de mogelijkheid tot instelling van een Districtsfonds bij
districtsverordening. Hetzelfde wetsartikel geeft een opsomming van de opbrengsten van het district die in
het Districtsfonds worden gestort.
In het kader van het ‘Decentralization and Local Government Strengthening Program’ (DLGP), dat de
Regering in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB) uitvoert, is ter uitwerking van
de financiële decentralisatie de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) tot stand
gebracht. Daarbij zijn de inkomsten van het district, die conform artikel 40 lid 2 van de Wet in het
Districtsfonds mogen worden gestort, uitgebreid.
Met de instelling van het Districtsfonds wordt beoogd de afzondering te bewerkstelligen van de middelen,
die bestemd zijn voor de dekking van de uitgaven ten laste van de Districtsbegroting.
De instelling van het Districtsfonds is een basisvoorwaarde voor het voeren van een zelfstandig begrotingsen financieel beheer door het district. Het beheer zal worden gevoerd door het Districtsbestuur met in acht
neming van de voorschriften welke zijn gegeven conform de bij beschikking van de Minister belast met de
zorg voor regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën
vastgestelde richtlijnen.
B. Artikelsgewijs
Artikel 1 geeft de definities van de in de districtsverordening gebruikte terminologie aan.
Voor een overzichtelijk geheel is in artikel 3 lid 1 en 2 een opsomming gegeven van alle middelen, die
ingevolge de vigerende wettelijke regelingen in het Districtsfonds mogen worden gestort. Aangezien
financiële decentralisatie voor Suriname een geheel nieuwe bestuursvorm is, kan niet met zekerheid worden
gezegd of de inkomstenbronnen, zoals opgesomd in artikel 40 lid 2 van de Wet en artikel 4 van de
Interimregeling, voor de districten voldoende zullen zijn voor de financiering van hun districtsbegroting.
Daarom is in deze districtsverordening de mogelijkheid gecreëerd om op basis van nog in te voeren
wettelijke regelingen ook andere middelen aan te wijzen, die in het Districtsfonds kunnen worden gestort.
Jaarlijks wordt door de Districtsraad een districtsbegroting van inkomsten en uitgaven voor het komend jaar
opgesteld. De districtsbegroting wordt ingericht volgens richtlijnen, gegeven door de Minister belast met de
zorg voor het regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën. De
voor de districten begrote uitgaven worden, op grond van hun taakomschrijving, eveneens op de begroting
van de onderscheidene departementen opgebracht (artikel 54 tot en met 56 van de Wet).
In artikel 4 wordt dan ook bedoeld, dat de uitgaven, die gebaseerd worden op de door de Districtsraad voor
het betreffende jaar opgestelde en goedgekeurde begroting, en ook op de begrotingen van de onderscheidene
departementen zijn opgebracht, niet overschrijden.
Op de districtsbegroting mogen uitgaven worden opgebracht, die voortvloeien uit de artikelen 47, 48, 49, 50
van de Wet en artikel 4 lid 3 van de Interimregeling. De mogelijkheid blijft bestaan de districten bij wet of
wettelijke regelingen ook andere taken op te dragen. Voor het doen van uitgaven ten laste van het
Districtsfonds moet evenwel worden voldaan aan de voorwaarde, dat de uitgaven steeds opgenomen worden
op de goedgekeurde Districtsbegroting.
Zowel in artikel 54 van de Wet als in artikel 5 van de Interimregeling wordt gerefereerd naar een opgestelde
begroting; doch uit de aard en de strekking van de Wet blijkt dat het om een formeel goedgekeurde begroting
gaat.
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Ingevolge artikel 47 lid 1 sub d van de Wet behoort het ‘beheer van het Districtsfonds, alsmede van andere
inkomsten en uitgaven’ tot een der taken van het dagelijks bestuur, voorzover dit bij of krachtens wet aan de
Districts-Commissaris is opgedragen. In artikel 6 wordt aan het Districtsbestuur de bevoegdheid gegeven om
het beheer over het Districtsfonds te voeren. Dit beheer zal geschieden, naar de voorschriften door de
Districtsraad vast te stellen, overeenkomstig de richtlijnen gegeven door de Minister belast met de zorg voor
het regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën.
Ingevolge artikel 12 van de Wet is de Districtsraad bevoegd voorschriften vast te stellen, mits die gestoeld
zijn op bedoelde richtlijnen. Deze voorschriften worden gedetailleerd uitgewerkt in een handleiding,
genoemd ‘Handboek voor de Begroting en het Financieel Beheer van het District’, afgekort ‘BFB
handboek’.
Dit handboek is dynamisch van aard en zal regelmating, binnen de grenzen van de richtlijnen, aanpassingen
behoeven. Het Districtsbestuur wordt bij de opstelling van de Districtsbegroting ondersteund door de
Districts- Administrateur.
De Districts-Administrateur is o.m. belast met het voeren en evalueren van het begrotingsbeleid en financieel
beheer, inclusief het voorbereiden van budgettaire activiteiten, inkomstengenerering en monitoren van het
districtinkomen.
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VOORZITTER
VAN
DE NATIONALE ASSEMBLEE
No. 2100/04
Fax nr.: (597)410564 /477554
E-mail: dnasur@sr.net
Paramaribo, 12 november 2004
Aan: De Voorzitter van de Districtsraad van Para
De heer E. Demon

Onderwerp: geen bezwaar tegen districtsverordening
Middels deze bericht ik U dat De Nationale Assemblee de haar op 30 september 2004 toegezonden ontwerpdistrictsverordening bevattende vaststelling van regels met betrekking tot het instellen en beheren van het
districtsfonds voor het district Para, alsmede de bijbehorende Nota van toelichting, op dinsdag 9 november
j.l. aan een beschouwing heeft onderworpen.
Als resultaat van voormelde beschouwing is De Nationale Assemblee tot de bevinding gekomen dat er geen
bezwaar bestaat tegen de voornoemde districtsverordening.
De Voorzitter van
De Nationale Assemblee
w.g. R. Sardjoe
R. Sardjoe
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S.B. 2005 No. 91
DISTRICTSVERORDENING INSTELLING EN BEHEER
DISTRICTSFONDS COMMEWIJNE

DISTRICTSVERORDENING van 22 september 2004,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot
het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het district Commewijne
(“Verordening Districtsfonds Commewijne”).

DE DISTRICTSRAAD VAN COMMEWIJNE,
Overwegende, dat het nodig is om op grond van artikel 40 van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no.
44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) een Districtsfonds in te stellen en regels betreffende het
beheer van dit Districtsfonds vast te stellen;
Heeft, na verkregen verklaring van geen bezwaar van De Nationale Assemblée, goedgekeurd de
onderstaande districtsverordening:

Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze districtsverordening wordt verstaan onder:
-

District: het district Commewijne;

-

Districtsbestuur: het Districtsbestuur van het district Commewijne;

-

Districtsfonds: het Districtsfonds van het district Commewijne;

-

Districtsraad: de Districtsraad van het district Commewijne;

-

Districts-Commissaris: de Districts- Commissaris van Commewijne;

-

Districts-Administrateur: de Districts-Administrateur van Commewijne;

-

Minister: de Minister van Regionale Ontwikkeling belast met de zorg voor
regionaal bestuur.

-

Wet: de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2002 no. 54).

-

Interimregeling: ‘Interimregeling Financiële Decentralisatie’ (S.B. 2003 no. 33).

-

Besluit Financiële Decentralisatie: Staatsbesluit van 3 augustus 2004 (S.B. 2004 no. 117) ter
uitvoering van artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33)
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Instelling van het Districtsfonds
Artikel 2
Er is een Districtsfonds, dat wordt aangeduid als: ‘Districtsfonds van Commewijne.’
Artikel 3
1. In het Districtsfonds worden ingevolge artikel 40 lid 2 van de Wet gestort:
a. opbrengsten van bestemmingsheffingen als in artikel 38 lid 1 van de Wet bedoeld;
b. opbrengsten van verbeurd verklaarde goederen als in artikel 39 lid 1 van de Wet bedoeld;
c.

geldboeten als in artikel 39 lid 1 van de Wet bedoeld en bij staatsbesluit aan te geven
transactieboeten;

d. andere bij staatsbesluit aan te geven inkomsten.
2. In het Districtsfonds worden, ingevolge artikel 4 lid 1 , 3 en 4 van de Interimregeling, eveneens gestort,
de belasting- en niet belastingmiddelen, verkregen uit de onder a tot en met l opgesomde wettelijke
regelingen:
a.

Wet Huurwaardebelasting 1995 (G.B. 1910 no. 88, geldende tekst G.B. 1948 no. 54, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2002 no. 113);

b.

Wet tot heffing en invordering ener belasting op publieke vermakelijkheden (G.B. 1917 no. 16,
geldende tekst G.B. 1949 no. 146, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 no. 32);

c.

Wet op drankhuizen en huizen van openbare vermakelijkheden (G.B. 1872 no. 1, geldende tekst
G.B. 1944 No. 64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1947 no. 71);

d.

Marktwet (G.B. 1929 no. 59, geldende tekst G.B. 1936 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.
1970 no. 117);

e.

Begrafeniswet (G.B. 1926 no. 117, geldende tekst G.B. 1959 no. 119, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2001 no. 38);

f.

Zondagsrustwet (G.B. 1908 no. 42, geldende tekst G.B. 1944 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 1981 no. 6);

g.

Decreet vergunningen bedrijven en beroepen (S.B. 1981 no.147, geldende tekst S.B. 1985 no. 40,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1997 no. 30);

h.

Recognitie en voorwaarden voor het gebruik van openbare wegen, straten, en pleinen, het bouwen
van stoepen, balkons en luifels en andere bijzondere doeleinden (G.B. 1911 no. 35, zoals laatstelijk
gewijzigd bij G.B. 1914 no. 31);

i.

Recognitie waartegen en de voorwaarden waaronder vergunningen worden verleend voor het
gebruik van openbare wegen enz. ten behoeve van bijzondere doeleinden (G.B. 1911 no. 54, zoals
laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1948 no. 86);

87

j.

Regeling tot verkoop van gedistilleerd (G.B. 1943 no. 142, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002
no. 20);

k.

de begrotingsmiddelen, voorkomende op de begroting van de Minister, die voor de districten zijn
bestemd;

l.

de verkregen belasting en niet belastingmiddelen uit de bij staatsbesluit aangewezen andere
wettelijke regelingen..
Artikel 4

1.

Ten laste van het Districtsfonds worden uitgaven gedaan:
a.

de goedgekeurde Districtsbegroting;

b.

de artikelen 47, 48, 49 en 50 van de Wet;

c.

de artikelen 4 en 5 van de Interimregeling;

d.
2.

andere wetten en wettelijke regelingen.

Uitgaven uit het Districtsfonds mogen de uitgaven op de Districtsbegroting niet overschrijden.
Artikel 5

De inkomsten en uitgaven van het Districtsfonds worden gebaseerd op de door de Districtsraad voor het
lopend jaar opgestelde en bij wet goedgekeurde begroting van inkomsten en uitgaven.

Beheer van het Districtsfonds
Artikel 6
1. Het Districtsbestuur beheert het Districtsfonds en neemt daarbij de voorschriften vastgesteld door de
Districtsraad in acht.
2. Het Districtsbestuur wordt in het beheer van het Districtsfonds bijgestaan door de DistrictsAdministrateur.

SLOTBEPALING
Artikel 7
1.

Deze districtsverordening, kan worden aangehaald als “Verordening Districtsfonds Commewijne”

2.

Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

3.

Zij treedt inwerking op de dag volgend op die van de afkondiging.

88

Goedgekeurd door de Districtsraad van
Commewijne op 22 September 2004

R. LANDBURG -Voorzitter
E. CHOTKAN - Secretaris

Vastgesteld BIJ Presidentieel Besluit no. 35 van 29 april 2005
(S.B. 2005 no. 46)
Uitgegeven te Paramaribo, de 26ste augustus 2005
De Minister van Binnenlandse Zaken,

U. JOELLA-SEWNUNDUN
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DISTRICTSVERORDENING van 22 september 2004,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot
het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het district Commewijne
(“Verordening Districtsfonds Commewijne”).

Nota van Toelichting
A. Algemeen:
De Wet Regionale Organen voorziet in artikel 40 in de mogelijkheid tot instelling van een Districtsfonds bij
districtsverordening. Hetzelfde wetsartikel geeft een opsomming van de opbrengsten van het district die in
het Districtsfonds worden gestort.
In het kader van het ‘Decentralization and Local Government Strengthening Program’ (DLGP), dat de
Regering in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB) uitvoert, is ter uitwerking van
de financiële decentralisatie de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) tot stand
gebracht. Daarbij zijn de inkomsten van het district, die conform artikel 40 lid 2 van de Wet in het
Districtsfonds mogen worden gestort, uitgebreid.
Met de instelling van het Districtsfonds wordt beoogd de afzondering te bewerkstelligen van de middelen,
die bestemd zijn voor de dekking van de uitgaven ten laste van de Districtsbegroting.
De instelling van het Districtsfonds is een basisvoorwaarde voor het voeren van een zelfstandig begrotingsen financieel beheer door het district. Het beheer zal worden gevoerd door het Districtsbestuur met in acht
neming van de voorschriften welke zijn gegeven conform de bij beschikking van de Minister belast met de
zorg voor regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën
vastgestelde richtlijnen.
B. Artikelsgewijs
Artikel 1 geeft de definities van de in de districtsverordening gebruikte terminologie aan.
Voor een overzichtelijk geheel is in artikel 3 lid 1 en 2 een opsomming gegeven van alle middelen, die
ingevolge de vigerende wettelijke regelingen in het Districtsfonds mogen worden gestort. Aangezien
financiële decentralisatie voor Suriname een geheel nieuwe bestuursvorm is, kan niet met zekerheid worden
gezegd of de inkomstenbronnen, zoals opgesomd in artikel 40 lid 2 van de Wet en artikel 4 van de
Interimregeling, voor de districten voldoende zullen zijn voor de financiering van hun districtsbegroting.
Daarom is in deze districtsverordening de mogelijkheid gecreëerd om op basis van nog in te voeren
wettelijke regelingen ook andere middelen aan te wijzen, die in het Districtsfonds kunnen worden gestort.
Jaarlijks wordt door de Districtsraad een districtsbegroting van inkomsten en uitgaven voor het komend jaar
opgesteld. De districtsbegroting wordt ingericht volgens richtlijnen, gegeven door de Minister belast met de
zorg voor het regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën. De
voor de districten begrote uitgaven worden, op grond van hun taakomschrijving, eveneens op de begroting
van de onderscheidene departementen opgebracht (artikel 54 tot en met 56 van de Wet).
In artikel 4 wordt dan ook bedoeld, dat de uitgaven, die gebaseerd worden op de door de Districtsraad voor
het betreffende jaar opgestelde en goedgekeurde begroting, en ook op de begrotingen van de onderscheidene
departementen zijn opgebracht, niet overschrijden.
Op de districtsbegroting mogen uitgaven worden opgebracht, die voortvloeien uit de artikelen 47, 48, 49, 50
van de Wet en artikel 4 lid 3 van de Interimregeling. De mogelijkheid blijft bestaan de districten bij wet of
wettelijke regelingen ook andere taken op te dragen. Voor het doen van uitgaven ten laste van het
Districtsfonds moet evenwel worden voldaan aan de voorwaarde, dat de uitgaven steeds opgenomen worden
op de goedgekeurde Districtsbegroting.
Zowel in artikel 54 van de Wet als in artikel 5 van de Interimregeling wordt gerefereerd naar een opgestelde
begroting; doch uit de aard en de strekking van de Wet blijkt dat het om een formeel goedgekeurde begroting
gaat.
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Ingevolge artikel 47 lid 1 sub d van de Wet behoort het ‘beheer van het Districtsfonds, alsmede van andere
inkomsten en uitgaven’ tot een der taken van het dagelijks bestuur, voorzover dit bij of krachtens wet aan de
Districts-Commissaris is opgedragen. In artikel 6 wordt aan het Districtsbestuur de bevoegdheid gegeven om
het beheer over het Districtsfonds te voeren. Dit beheer zal geschieden, naar de voorschriften door de
Districtsraad vast te stellen, overeenkomstig de richtlijnen gegeven door de Minister belast met de zorg voor
het regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën.
Ingevolge artikel 12 van de Wet is de Districtsraad bevoegd voorschriften vast te stellen, mits die gestoeld
zijn op bedoelde richtlijnen. Deze voorschriften worden gedetailleerd uitgewerkt in een handleiding,
genoemd ‘Handboek voor de Begroting en het Financieel Beheer van het District’, afgekort ‘BFB
handboek’.
Dit handboek is dynamisch van aard en zal regelmating, binnen de grenzen van de richtlijnen, aanpassingen
behoeven. Het Districtsbestuur wordt bij de opstelling van de Districtsbegroting ondersteund door de
Districts- Administrateur.
De Districts-Administrateur is o.m. belast met het voeren en evalueren van het begrotingsbeleid en financieel
beheer, inclusief het voorbereiden van budgettaire activiteiten, inkomstengenerering en monitoren van het
districtinkomen.
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VOORZITTER
VAN
DE NATIONALE ASSEMBLEE
No. 2101/04
Fax nr.: (597)410564 /477554
E-mail: dnasur@sr.net
Paramaribo, 12 november 2004
Aan: De Voorzitter van de Districtsraad van Commewijne
De heer H. Soekimo

Onderwerp: geen bezwaar tegen districtsverordening
Middels deze bericht ik U dat De Nationale Assemblee de haar op 30 september 2004 toegezonden ontwerpdistrictsverordening bevattende vaststelling van regels met betrekking tot het instellen en beheren van het
districtsfonds voor het district Commewijne, alsmede de bijbehorende Nota van toelichting, op dinsdag 9
november j.l. aan een beschouwing heeft onderworpen.
Als resultaat van voormelde beschouwing is De Nationale Assemblee tot de bevinding gekomen dat er geen
bezwaar bestaat tegen de voornoemde districtsverordening.
De Voorzitter van
De Nationale Assemblee
w.g. R. Sardjoe
R. Sardjoe
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S.B. 2005 No. 88
DISTRICTSVERORDENING INSTELLING EN BEHEER
DISTRICTSFONDS MAROWIJNE

DISTRICTSVERORDENING van 28 september 2004,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot
het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het district Marowijne
(“Verordening Districtsfonds Marowijne”).

DE DISTRICTSRAAD VAN MAROWIJNE,
Overwegende, dat het nodig is om op grond van artikel 40 van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no.
44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) een Districtsfonds in te stellen en regels betreffende het
beheer van dit Districtsfonds vast te stellen;
Heeft, na verkregen verklaring van geen bezwaar van De Nationale Assemblée, goedgekeurd de
onderstaande districtsverordening:

Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze districtsverordening wordt verstaan onder:
-

District: het district Marowijne;

-

Districtsbestuur: het Districtsbestuur van het district Marowijne;

-

Districtsfonds: het Districtsfonds van het district Marowijne;

-

Districtsraad: de Districtsraad van het district Marowijne;

-

Districts-Commissaris: de Districts-Commissaris van Marowijne;

-

Districts-Administrateur: de Districts-Administrateur van Marowijne;

-

Minister: de Minister van Regionale Ontwikkeling belast met de zorg voor
regionaal bestuur.

-

Wet: de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2002 no. 54).

-

Interimregeling: ‘Interimregeling Financiële Decentralisatie’ (S.B. 2003 no. 33).

-

Besluit Financiële Decentralisatie: Staatsbesluit van 3 augustus 2004 (S.B. 2004 no. 117) ter
uitvoering van artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33).
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Instelling van het Districtsfonds
Artikel 2
Er is een Districtsfonds, dat wordt aangeduid als: ‘Districtsfonds van Marowijne.
Artikel 3
1. In het Districtsfonds worden ingevolge artikel 40 lid 2 van de Wet gestort:
a.

opbrengsten van bestemmingsheffingen als in artikel 38 lid 1 van de Wet bedoeld;

b.

opbrengsten van verbeurd verklaarde goederen als in artikel 39 lid 1 van de Wet bedoeld;

c.

geldboeten als in artikel 39 lid 1 van de Wet bedoeld en bij staatsbesluit aan te geven
transactieboeten;

d.

andere bij staatsbesluit aan te geven inkomsten.

2. In het Districtsfonds worden, ingevolge artikel 4 lid 1 , 3 en 4 van de Interimregeling, eveneens gestort,
de belasting- en niet belastingmiddelen, verkregen uit de onder a tot en met l opgesomde wettelijke
regelingen:
a.

Wet Huurwaardebelasting 1995 (G.B. 1910 no. 88, geldende tekst G.B. 1948 no. 54, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2002 no. 113);

b.

Wet tot heffing en invordering ener belasting op publieke vermakelijkheden (G.B. 1917 no. 16,
geldende tekst G.B. 1949 no. 146, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 no. 32);

c.

Wet op drankhuizen en huizen van openbare vermakelijkheden (G.B. 1872 no. 1, geldende tekst
G.B. 1944 No. 64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1947 no. 71);

d.

Marktwet (G.B. 1929 no. 59, geldende tekst G.B. 1936 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.
1970 no. 117);

e.

Begrafeniswet (G.B. 1926 no. 117, geldende tekst G.B. 1959 no. 119, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2001 no. 38);

f.

Zondagsrustwet (G.B. 1908 no. 42, geldende tekst G.B. 1944 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 1981 no. 6);

g.

Decreet vergunningen bedrijven en beroepen (S.B. 1981 no.147, geldende tekst S.B. 1985 no. 40,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1997 no. 30);

h.

Recognitie en voorwaarden voor het gebruik van openbare wegen, straten, en pleinen, het bouwen
van stoepen, balkons en luifels en andere bijzondere doeleinden (G.B. 1911 no. 35, zoals laatstelijk
gewijzigd bij G.B. 1914 no. 31);

i.

Recognitie waartegen en de voorwaarden waaronder vergunningen worden verleend voor het
gebruik van openbare wegen enz. ten behoeve van bijzondere doeleinden (G.B. 1911 no. 54, zoals
laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1948 no. 86);

94

j.

Regeling tot verkoop van gedistilleerd (G.B. 1943 no. 142, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002
no. 20);

k.

de begrotingsmiddelen, voorkomende op de begroting van de Minister, die voor de districten zijn
bestemd;

l.

de verkregen belasting en niet belastingmiddelen uit de bij staatsbesluit aangewezen andere
wettelijke regelingen..
Artikel 4

1.

Ten laste van het Districtsfonds worden uitgaven gedaan:
a) de goedgekeurde Districtsbegroting;
b) de artikelen 47, 48, 49 en 50 van de Wet;

2.

c)

de artikelen 4 en 5 van de Interimregeling;

d)

andere wetten en wettelijke regelingen.

Uitgaven uit het Districtsfonds mogen de uitgaven op de Districtsbegroting niet overschrijden.
Artikel 5

De inkomsten en uitgaven van het Districtsfonds worden gebaseerd op de door de Districtsraad voor het
lopend jaar opgestelde en bij wet goedgekeurde begroting van inkomsten en uitgaven.

Beheer van het Districtsfonds
Artikel 6
1.

Het Districtsbestuur beheert het Districtsfonds en neemt daarbij de voorschriften vastgesteld door de
Districtsraad in acht.

2.

Het Districtsbestuur wordt in het beheer van het Districtsfonds bijgestaan door de DistrictsAdministrateur.

SLOTBEPALING
Artikel 7
1.

Deze districtsverordening, kan worden aangehaald als “Verordening Districtsfonds Marowijne”

2.

Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

3.

Zij treedt inwerking op de dag volgend op die van de afkondiging.
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Goedgekeurd door de Districtsraad van
Marowijne op 28 September 2004.

R. LANDBURG

- Voorzitter

R. RESODIMEDJO - Secretaris

Vastgesteld BIJ Presidentieel Besluit no. 36 van 29 april 2005
(S.B. 2005 no. 47).
Uitgegeven te Paramaribo, de 26ste augustus 2005
De Minister van Binnenlandse Zaken,

U. JOELLA-SEWNUNDUN
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DISTRICTSVERORDENING van 28 september 2004,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot
het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het district Marowijne.
(“Verordening Districtsfonds Marowijne”)

Nota van Toelichting
A. Algemeen:
De Wet Regionale Organen voorziet in artikel 40 in de mogelijkheid tot instelling van een Districtsfonds bij
districtsverordening. Hetzelfde wetsartikel geeft een opsomming van de opbrengsten van het district die in
het Districtsfonds worden gestort.
In het kader van het ‘Decentralization and Local Government Strengthening Program’ (DLGP), dat de
Regering in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB) uitvoert, is ter uitwerking van
de financiële decentralisatie de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) tot stand
gebracht. Daarbij zijn de inkomsten van het district, die conform artikel 40 lid 2 van de Wet in het
Districtsfonds mogen worden gestort, uitgebreid.
Met de instelling van het Districtsfonds wordt beoogd de afzondering te bewerkstelligen van de middelen,
die bestemd zijn voor de dekking van de uitgaven ten laste van de Districtsbegroting.
De instelling van het Districtsfonds is een basisvoorwaarde voor het voeren van een zelfstandig begrotingsen financieel beheer door het district. Het beheer zal worden gevoerd door het Districtsbestuur met in acht
neming van de voorschriften welke zijn gegeven conform de bij beschikking van de Minister belast met de
zorg voor regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën
vastgestelde richtlijnen.
B. Artikelsgewijs
Artikel 1 geeft de definities van de in de districtsverordening gebruikte terminologie aan.
Voor een overzichtelijk geheel is in artikel 3 lid 1 en 2 een opsomming gegeven van alle middelen, die
ingevolge de vigerende wettelijke regelingen in het Districtsfonds mogen worden gestort. Aangezien
financiële decentralisatie voor Suriname een geheel nieuwe bestuursvorm is, kan niet met zekerheid worden
gezegd of de inkomstenbronnen, zoals opgesomd in artikel 40 lid 2 van de Wet en artikel 4 van de
Interimregeling, voor de districten voldoende zullen zijn voor de financiering van hun districtsbegroting.
Daarom is in deze districtsverordening de mogelijkheid gecreëerd om op basis van nog in te voeren
wettelijke regelingen ook andere middelen aan te wijzen, die in het Districtsfonds kunnen worden gestort.
Jaarlijks wordt door de Districtsraad een districtsbegroting van inkomsten en uitgaven voor het komend jaar
opgesteld. De districtsbegroting wordt ingericht volgens richtlijnen, gegeven door de Minister belast met de
zorg voor het regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën. De
voor de districten begrote uitgaven worden, op grond van hun taakomschrijving, eveneens op de begroting
van de onderscheidene departementen opgebracht (artikel 54 tot en met 56 van de Wet).
In artikel 4 wordt dan ook bedoeld, dat de uitgaven, die gebaseerd worden op de door de Districtsraad voor
het betreffende jaar opgestelde en goedgekeurde begroting, en ook op de begrotingen van de onderscheidene
departementen zijn opgebracht, niet overschrijden.
Op de districtsbegroting mogen uitgaven worden opgebracht, die voortvloeien uit de artikelen 47, 48, 49, 50
van de Wet en artikel 4 lid 3 van de Interimregeling. De mogelijkheid blijft bestaan de districten bij wet of
wettelijke regelingen ook andere taken op te dragen. Voor het doen van uitgaven ten laste van het
Districtsfonds moet evenwel worden voldaan aan de voorwaarde, dat de uitgaven steeds opgenomen worden
op de goedgekeurde Districtsbegroting.
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Zowel in artikel 54 van de Wet als in artikel 5 van de Interimregeling wordt gerefereerd naar een opgestelde
begroting; doch uit de aard en de strekking van de Wet blijkt dat het om een formeel goedgekeurde begroting
gaat.
Ingevolge artikel 47 lid 1 sub d van de Wet behoort het ‘beheer van het Districtsfonds, alsmede van andere
inkomsten en uitgaven’ tot een der taken van het dagelijks bestuur, voorzover dit bij of krachtens wet aan de
Districts-Commissaris is opgedragen. In artikel 6 wordt aan het Districtsbestuur de bevoegdheid gegeven om
het beheer over het Districtsfonds te voeren. Dit beheer zal geschieden, naar de voorschriften door de
Districtsraad vast te stellen, overeenkomstig de richtlijnen gegeven door de Minister belast met de zorg voor
het regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën.
Ingevolge artikel 12 van de Wet is de Districtsraad bevoegd voorschriften vast te stellen, mits die gestoeld
zijn op bedoelde richtlijnen. Deze voorschriften worden gedetailleerd uitgewerkt in een handleiding,
genoemd ‘Handboek voor de Begroting en het Financieel Beheer van het District’, afgekort ‘BFB
handboek’.
Dit handboek is dynamisch van aard en zal regelmating, binnen de grenzen van de richtlijnen, aanpassingen
behoeven. Het Districtsbestuur wordt bij de opstelling van de Districtsbegroting ondersteund door de
Districts- Administrateur.
De Districts-Administrateur is o.m. belast met het voeren en evalueren van het begrotingsbeleid en financieel
beheer, inclusief het voorbereiden van budgettaire activiteiten, inkomstengenerering en monitoren van het
districtinkomen.
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VOORZITTER
VAN
DE NATIONALE ASSEMBLEE
No. 2102/04
Fax nr.: (597)410564 /477554
E-mail: dnasur@sr.net
Paramaribo, 12 november 2004
Aan: De Voorzitter van de Districtsraad van Marowijne
De heer R. Landbrug

Onderwerp: geen bezwaar tegen districtsverordening
Middels deze bericht ik U dat De Nationale Assemblee de haar op 30 september 2004 toegezonden ontwerpdistrictsverordening bevattende vaststelling van regels met betrekking tot het instellen en beheren van het
districtsfonds voor het district Marowijne , alsmede de bijbehorende Nota van toelichting, op dinsdag 9
november j.l. aan een beschouwing heeft onderworpen.
Als resultaat van voormelde beschouwing is De Nationale Assemblee tot de bevinding gekomen dat er geen
bezwaar bestaat tegen de voornoemde districtsverordening.
De Voorzitter van
De Nationale Assemblee
w.g. R. Sardjoe
R. Sardjoe
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S.B. 2005 No. 90
DISTRICTSVERORDENING INSTELLING EN BEHEER
DISTRICTSFONDS NICKERIE

DISTRICTSVERORDENING van 23 september 2004,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot
het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het district Nickerie
(“Verordening Districtsfonds Nickerie”).

DE DISTRICTSRAAD VAN NICKERIE,
Overwegende, dat het nodig is om op grond van artikel 40 van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no.
44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) een Districtsfonds in te stellen en regels betreffende het
beheer van dit Districtsfonds vast te stellen;
Heeft, na verkregen verklaring van geen bezwaar van De Nationale Assemblée, goedgekeurd de
onderstaande districtsverordening:

Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze districtsverordening wordt verstaan onder:
-

District: het district Nickerie;

-

Districtsbestuur: het Districtsbestuur van het district Nickerie;

-

Districtsfonds: het Districtsfonds van het district Nickerie;

-

Districtsraad: de Districtsraad van het district Nickerie;

-

Districts-Commissaris: de Districts-Commissaris van Nickerie;

-

Districts-Administrateur: de Districts-Administrateur van Nickerie;

-

Minister: de Minister van Regionale Ontwikkeling belast met de zorg voor
regionaal bestuur.

-

Wet: de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2002 no. 54).

-

Interimregeling: ‘Interimregeling Financiële Decentralisatie’ (S.B. 2003 no. 33).

-

Besluit Financiële Decentralisatie: Staatsbesluit van 3 augustus 2004 (S.B. 2004 no. 117) ter
uitvoering van artikel 2 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33).
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Instelling van het Districtsfonds
Artikel 2
Er is een Districtsfonds, dat wordt aangeduid als: ‘Districtsfonds van Nickerie.
Artikel 3
1. In het Districtsfonds worden ingevolge artikel 40 lid 2 van de Wet gestort:
a.

opbrengsten van bestemmingsheffingen als in artikel 38 lid 1 van de Wet bedoeld;

b.

opbrengsten van verbeurd verklaarde goederen als in artikel 39 lid 1 van de Wet bedoeld;

c.

geldboeten als in artikel 39 lid 1 van de Wet bedoeld en bij staatsbesluit aan te geven
transactieboeten;

d.

andere bij staatsbesluit aan te geven inkomsten.

2. In het Districtsfonds worden, ingevolge artikel 4 lid 1 , 3 en 4 van de Interimregeling, eveneens gestort,
de belasting- en niet belastingmiddelen, verkregen uit de onder a tot en met l opgesomde wettelijke
regelingen:
a.

Wet Huurwaardebelasting 1995 (G.B. 1910 no. 88, geldende tekst G.B. 1948 no. 54, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2002 no. 113);

b.

Wet tot heffing en invordering ener belasting op publieke vermakelijkheden (G.B. 1917 no. 16,
geldende tekst G.B. 1949 no. 146, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 no. 32);

c.

Wet op drankhuizen en huizen van openbare vermakelijkheden (G.B. 1872 no. 1, geldende tekst
G.B. 1944 No. 64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1947 no. 71);

d.

Marktwet (G.B. 1929 no. 59, geldende tekst G.B. 1936 no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B.
1970 no. 117);

e.

Begrafeniswet (G.B. 1926 no. 117, geldende tekst G.B. 1959 no. 119, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2001 no. 38);

f.

Zondagsrustwet (G.B. 1908 no. 42, geldende tekst G.B. 1944 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 1981 no. 6);

g.

Decreet vergunningen bedrijven en beroepen (S.B. 1981 no.147, geldende tekst S.B. 1985 no. 40,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1997 no. 30);

h.

Recognitie en voorwaarden voor het gebruik van openbare wegen, straten, en pleinen, het bouwen
van stoepen, balkons en luifels en andere bijzondere doeleinden (G.B. 1911 no. 35, zoals laatstelijk
gewijzigd bij G.B. 1914 no. 31);

i.

Recognitie waartegen en de voorwaarden waaronder vergunningen worden verleend voor het
gebruik van openbare wegen enz. ten behoeve van bijzondere doeleinden (G.B. 1911 no. 54, zoals
laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1948 no. 86);
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j.

Regeling tot verkoop van gedistilleerd (G.B. 1943 no. 142, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002
no. 20);

k.

de begrotingsmiddelen, voorkomende op de begroting van de Minister, die voor de districten zijn
bestemd;

l.

de verkregen belasting en niet belastingmiddelen uit de bij staatsbesluit aangewezen andere
wettelijke regelingen..
Artikel 4

1.

Ten laste van het Districtsfonds worden uitgaven gedaan:
a) de goedgekeurde Districtsbegroting;
b) de artikelen 47, 48, 49 en 50 van de Wet;

2.

c)

de artikelen 4 en 5 van de Interimregeling;

d)

andere wetten en wettelijke regelingen.

Uitgaven uit het Districtsfonds mogen de uitgaven op de Districtsbegroting niet overschrijden.
Artikel 5

De inkomsten en uitgaven van het Districtsfonds worden gebaseerd op de door de Districtsraad voor het
lopend jaar opgestelde en bij wet goedgekeurde begroting van inkomsten en uitgaven.

Beheer van het Districtsfonds
Artikel 6
1.

Het Districtsbestuur beheert het Districtsfonds en neemt daarbij de voorschriften vastgesteld door de
Districtsraad in acht.

2.

Het Districtsbestuur wordt in het beheer van het Districtsfonds bijgestaan door de DistrictsAdministrateur.

SLOTBEPALING
Artikel 7
1.

Deze districtsverordening, kan worden aangehaald als “Verordening Districtsfonds Nickerie”.

2.

Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

3.

Zij treedt inwerking op de dag volgend op die van de afkondiging.
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Goedgekeurd door de Districtsraad van
Nickerie op 23 september 2004.

H. RAMNEWASH - Voorzitter
D. CHATTERPAL - Secretaris

Vastgesteld bij Presidentieel Besluit no. 37 van 29 april 2005
(S.B. 2005 no. 48).
Uitgegeven te Paramaribo, de 26ste augustus 2005
De Minister van Binnenlandse Zaken,

U. JOELLA-SEWNUNDUN
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DISTRICTSVERORDENING van 23 september 2004,
houdende vaststelling van regels met betrekking tot
het instellen en beheren van het Districtsfonds voor het district Nickerie.
(“Verordening Districtsfonds Nickerie”).

Nota van Toelichting
A. Algemeen:
De Wet Regionale Organen voorziet in artikel 40 in de mogelijkheid tot instelling van een Districtsfonds bij
districtsverordening. Hetzelfde wetsartikel geeft een opsomming van de opbrengsten van het district die in
het Districtsfonds worden gestort.
In het kader van het ‘Decentralization and Local Government Strengthening Program’ (DLGP), dat de
Regering in samenwerking met de Inter-American Development Bank (IDB) uitvoert, is ter uitwerking van
de financiële decentralisatie de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33) tot stand
gebracht. Daarbij zijn de inkomsten van het district, die conform artikel 40 lid 2 van de Wet in het
Districtsfonds mogen worden gestort, uitgebreid.
Met de instelling van het Districtsfonds wordt beoogd de afzondering te bewerkstelligen van de middelen,
die bestemd zijn voor de dekking van de uitgaven ten laste van de Districtsbegroting.
De instelling van het Districtsfonds is een basisvoorwaarde voor het voeren van een zelfstandig begrotingsen financieel beheer door het district. Het beheer zal worden gevoerd door het Districtsbestuur met in acht
neming van de voorschriften welke zijn gegeven conform de bij beschikking van de Minister belast met de
zorg voor regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën
vastgestelde richtlijnen.
B. Artikelsgewijs
Artikel 1 geeft de definities van de in de districtsverordening gebruikte terminologie aan.
Voor een overzichtelijk geheel is in artikel 3 lid 1 en 2 een opsomming gegeven van alle middelen, die
ingevolge de vigerende wettelijke regelingen in het Districtsfonds mogen worden gestort. Aangezien
financiële decentralisatie voor Suriname een geheel nieuwe bestuursvorm is, kan niet met zekerheid worden
gezegd of de inkomstenbronnen, zoals opgesomd in artikel 40 lid 2 van de Wet en artikel 4 van de
Interimregeling, voor de districten voldoende zullen zijn voor de financiering van hun districtsbegroting.
Daarom is in deze districtsverordening de mogelijkheid gecreëerd om op basis van nog in te voeren
wettelijke regelingen ook andere middelen aan te wijzen, die in het Districtsfonds kunnen worden gestort.
Jaarlijks wordt door de Districtsraad een districtsbegroting van inkomsten en uitgaven voor het komend jaar
opgesteld. De districtsbegroting wordt ingericht volgens richtlijnen, gegeven door de Minister belast met de
zorg voor het regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën. De
voor de districten begrote uitgaven worden, op grond van hun taakomschrijving, eveneens op de begroting
van de onderscheidene departementen opgebracht (artikel 54 tot en met 56 van de Wet).
In artikel 4 wordt dan ook bedoeld, dat de uitgaven, die gebaseerd worden op de door de Districtsraad voor
het betreffende jaar opgestelde en goedgekeurde begroting, en ook op de begrotingen van de onderscheidene
departementen zijn opgebracht, niet overschrijden.
Op de districtsbegroting mogen uitgaven worden opgebracht, die voortvloeien uit de artikelen 47, 48, 49, 50
van de Wet en artikel 4 lid 3 van de Interimregeling. De mogelijkheid blijft bestaan de districten bij wet of
wettelijke regelingen ook andere taken op te dragen. Voor het doen van uitgaven ten laste van het
Districtsfonds moet evenwel worden voldaan aan de voorwaarde, dat de uitgaven steeds opgenomen worden
op de goedgekeurde Districtsbegroting.
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Zowel in artikel 54 van de Wet als in artikel 5 van de Interimregeling wordt gerefereerd naar een opgestelde
begroting; doch uit de aard en de strekking van de Wet blijkt dat het om een formeel goedgekeurde begroting
gaat.
Ingevolge artikel 47 lid 1 sub d van de Wet behoort het ‘beheer van het Districtsfonds, alsmede van andere
inkomsten en uitgaven’ tot een der taken van het dagelijks bestuur, voorzover dit bij of krachtens wet aan de
Districts-Commissaris is opgedragen. In artikel 6 wordt aan het Districtsbestuur de bevoegdheid gegeven om
het beheer over het Districtsfonds te voeren. Dit beheer zal geschieden, naar de voorschriften door de
Districtsraad vast te stellen, overeenkomstig de richtlijnen gegeven door de Minister belast met de zorg voor
het regionaal bestuur in overleg met de Minister belast met de zorg voor de staatsfinanciën.
Ingevolge artikel 12 van de Wet is de Districtsraad bevoegd voorschriften vast te stellen, mits die gestoeld
zijn op bedoelde richtlijnen. Deze voorschriften worden gedetailleerd uitgewerkt in een handleiding,
genoemd ‘Handboek voor de Begroting en het Financieel Beheer van het District’, afgekort ‘BFB
handboek’.
Dit handboek is dynamisch van aard en zal regelmating, binnen de grenzen van de richtlijnen, aanpassingen
behoeven. Het Districtsbestuur wordt bij de opstelling van de Districtsbegroting ondersteund door de
Districts- Administrateur.
De Districts-Administrateur is o.m. belast met het voeren en evalueren van het begrotingsbeleid en financieel
beheer, inclusief het voorbereiden van budgettaire activiteiten, inkomstengenerering en monitoren van het
districtinkomen.
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VOORZITTER
VAN
DE NATIONALE ASSEMBLEE
No. 2102/04
Fax nr.: (597)410564 /477554
E-mail: dnasur@sr.net
Paramaribo, 12 november 2004
Aan: De Voorzitter van de Districtsraad van Nickerie
De heer H. Ramnewash

Onderwerp: geen bezwaar tegen districtsverordening
Middels deze bericht ik U dat De Nationale Assemblee de haar op 30 september 2004 toegezonden ontwerpdistrictsverordening bevattende vaststelling van regels met betrekking tot het instellen en beheren van het
districtsfonds voor het district Nickerie , alsmede de bijbehorende Nota van toelichting, op dinsdag 9
november j.l. aan een beschouwing heeft onderworpen.
Als resultaat van voormelde beschouwing is De Nationale Assemblee tot de bevinding gekomen dat er geen
bezwaar bestaat tegen de voornoemde districtsverordening.
De Voorzitter van
De Nationale Assemblee
w.g. R. Sardjoe
R. Sardjoe
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BESCHIKKING INSTELLING
DLGP-STUURGROEP FINANCIËLE DECENTRALISATIE
Paramaribo, 8 november 2006
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING MINISTERIE
MINISTERIE
VAN
FINANCIËN

No. 7271
Onderwerp:
Instelling “DLGP-Stuurgroep Financiële Decentralisatie”

DE MINISTERS VAN REGIONALE ONTWIKKELING
EN FINANCIËN
GELEZEN:
1. De Missive van de Vice-President, Voorzitter van de Raad van Ministers,
van 20 oktober 2006 No. 533 / R.v.M., betreffende goedkeuring van de
instelling van de “DLGP-Stuurgroep Financiële Decentralisatie” in het
kader van het Project: “Decentralization and Local Government
Strengthening Program” (DLGP);
2. De Memo van de Managing Director van het “Decentralization and Local
Government Strengthening Program (DLGP)” inzake de instelling van de
“DLGP-Stuurgroep Financiële Decentralisatie” d.d. 07-06-2006.
HERLEZEN:
1. de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7
november 2006 No. 7240,betreffende Richtlijnen voor Begroting en Financieel Beheer
der Districten;
2. de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7
november 2006 No. 7241, betreffende Richtlijnen aan de Belastingdienst voor bijstand
aan de districten met betrekking tot het genereren voor districtsinkomsten;
3. de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7
november 2006 No. 7242, betreffende Richtlijnen aan de Centrale
Landsaccountantsdienst voor bijstand aan de districten en toezicht op naleving van regels
met betrekking tot het financieel beheer der districten;

GEHOORD:
1. De Directeur van Regionale Ontwikkeling.
2. De Directeur van Financiën.

107

.

GELET OP:
1. de Wet Regionale Organen (S.B. 1989, no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2005, no. 28);
2. de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B.2003 no. 33);
3. het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
4. het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B.1991 no. 58, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 94);
5. de Verordening Districtsfonds Wanica (S.B. 2005 no. 87);
6. de Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B. 2005 no. 88);
7. de Verordening Districtsfonds Para (S.B. 2005 no. 89);
8. de Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B. 2005 no. 90);
9. de Verordening Districtsfonds Commewijne (S.B. 2005 no. 91).
OVERWEGENDE:
1. dat het beleid van de de Regering erop gericht is de Wet Regionale Organen na evaluatie
te herzien, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het stelsel van regionaal bestuur
en regionale vertegenwoordiging in het kader van de realisatie van het streven naar een
verbeterde functionering van de regionale organen, en dat via een pilot programma
(DLGP) op een verantwoorde en beheersbare wijze gestalte wordt gegeven aan de
financiële decentralisatie met het doel stapsgewijs inkomstengenererende en budgettaire
bevoegdheden aan de districten over te dragen (Regeringsverklaring 2000-2005, blz.
25);
2. dat de Operationele Regels van het DLGP de instelling van een “Stuurgroep Financiële
Decentralisatie” verplicht voorschrijven om - met name in een probleemoplossende zin sturing te geven aan de implementatie van het DLGP en met name op termijn de
overdracht te bevorderen van taken, bevoegdheden, functies, verantwoordelijkheden,
rollen, personeel, materieel en middelen aan de gecertificeerde districten;
3. dat het belang van de Stuurgroep ook zit in de bevordering van een geïntegreerd
overheidshandelen in het kader van complementair bestuur volgens de taakomschrijving
van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling;
4. dat de taakstelling van de Voorzitter en de Leden van de Stuurgroep één is die zich
uitstrekt tot het beleidsniveau en tot buiten de grenzen van het eigen departement, reden
waarom het redelijk en billijk wordt geacht met toepassing van de daarvoor geldende
regeling met betrekking tot “interdepartementale commissies” een honorering aan
betrokkenen toe te kennen.
HEBBEN BESLOTEN:

I.

Te rekenen van 1 november 2006 voor de duur van de implementatieperiode van het DLGP
in te stellen de “DLGP Stuurgroep Financiële Decentralisatie”, hierna te noemen “DLGPStuurgroep”. In deze Stuurgroep worden benoemd:
1. De Directeur van Regionale Ontwikkeling, Mw. Mr. J.D. VAN VARSSEVELD
(Voorzitter);
2. De Directeur van Financiën, Mw. Drs. A. WIJNERMAN (lid);
3. De Directeur van de Belastingdienst, Mr. R. MAY (lid);
4. De Directeur van Binnenlandse Zaken, Mr. A. MOENSI (lid);
5. De Directeur van Justitie en Politie, Mr. J. KROSS (lid);

II.

Te bepalen dat de DLGP-Stuurgroep tot taak heeft sturing te geven aan het DLGP-Project
Team c.q. de Project Implementation Unit (PIU) bij de implementatie van het DLGP en
overdracht van taken, bevoegdheden, functies, verantwoordelijkheden, rollen, personeel,
materieel en middelen naar de gecertificeerde districten, alsmede bij het doorvoeren van
(verder)gaande versterking en politiek-bestuurlijke hervormingen zowel op centraal als
decentraal niveau.
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III.

Voorts te bepalen dat:
1. het secretariaat van de DLGP-Stuurgroep wordt gevoerd door de Managing Director van
het DLGP;
2. aan betrokkenen een vergoeding wordt toegekend conform categorie A2 van de missive
van de Vice-President, Voorzitter van de Raad van Ministers, van 3 juni 2004 No.
278/RvM, welke ten laste zal worden gebracht van de Surinaamse counterpartbijdrage
van de DLGP-begroting in overleg met de Inter-American Development Bank
3. de DLGP-Stuurgroep net zo vaak bijeenkomt als wenselijk, doch minimaal eenmaal per
kwartaal;
4. dat de DLGP-Stuurgroep halfjaarlijks zal rapporteren over haar activiteiten aan de
Ministers van Regionale Ontwikkeling en van Financiën, met copieverlening aan de
President en de Vice-President van de Republiek Suriname.

IV. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van
de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de
Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier van
De Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van
Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der
Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
.
Paramaribo, de 8ste november 2006
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
De Minister van Financiën,
H. HILDENBERG.
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GOEDKEURING STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE

Paramaribo, 7 november 2006
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 7236
ONDERWERP:
Goedkeuring Strategisch Plan Decentralisatie
van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling
(BESCHIKKING STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE)

DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
GELEZEN:
1. Het schrijven van de Managing Director van het “Decentralization and
Local Government Strengthening Program” (DLGP) d.d. 27 juni 2006, betreffende
aanbeveling ter goedkeuring van het Strategisch Plan Decentralisatie als Handleiding
van het Ministerie bij de Implementatie van het DLGP.
HERLEZEN:
1. Herlezen dezerzijdse schrijven d.d. 26 juli 2006 no. 5471, waarbij het concept Strategisch
Plan ter becommentariering aan alle ministers werd aangeboden.
GEHOORD:
De Directeur van Regionale Ontwikkeling.
GELET OP:
1. de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
2. het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B.1991 no. 58, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.94 );
OVERWEGENDE:
1.dat, hoewel de uitvoering van het DLGP toevertrouwd is aan het Ministerie van Regionale
Ontwikkeling, het hier gaat om een regeringsprogramma, dat haast alle ministeries raakt.;
2. dat “andere” Ministeries rollen en verantwoordelijkheden hebben te vervullen, zoals
vastgelegd in het Besluit Taakomschrijving Departementen en het beleid van de Regering;
3. dat voorzover activiteiten binnen de Ministeries van invloed zijn op het DLGP moet het
ministerie van Regionale Ontwikkeling garanderen dat conflicten worden vermeden of
worden geminimaliseerd en dat elk geïdentificeerde obstakel op effectieve wijze wordt
aangepakt;
4. dat het belangrijk is dat elk ministerie op ondubbelzinnige wijze op de hoogte is van het
decentralisatieprogramma van de Regering met het daaraan verbonden tijdspad en dat elk
ministerie de uitvoering van het DLGP op een positieve en constructieve wijze
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ondersteunt, o.a. door te participeren in het ontwerpen van een “road map” volgens welke
rollen, taken, verantwoordelijkheden, budgetten en de daaraan gerelateerde zaken worden
overgedragen aan de gecertificeerde districten;
5. dat deze districten in staat worden gesteld de taken, projecten en
ontwikkelingsprogramma’s, behorende tot hun eigen huishouding, hetzij zelfstandig
(autonoom), hetzij in samenwerkingsverband met de ministeries (in medebewind) met
maximale participatie van de burgers uit te voeren”.
6. dat de projectdocumenten van het DLGP de goedkeuring van een Strategisch Plan
Decentralisatie verplicht voorschrijven;
7. dat mede ter voldoening aan de verantwoordelijkheid met betrekking tot een geïntegreerd
overheidshandelen, gericht op de behartiging van de gemeenschappelijke belangen, de
regionale ontwikkeling ter verbetering van het woon-en leefklimaat van de bewoners in
de districten, nodig is richtlijnen te geven.
HEEFT BESLOTEN:
I.

het Strategisch Plan Decentralisatie als onderdeel van het beleidsplan van het
ministerie van Regionale Ontwikkeling goed te keuren en aan de Project
Implementation Unit van het DLGP, de ondersteunende diensten van het Ministerie,
de districten, alle actoren en stakeholders op te dragen het Strategisch Plan
Decentralisatie als Handleiding bij de implementatie van het DLGP in acht te
nemen.

II.

Te bepalen, dat:
a. deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt
bekendgemaakt;
b. deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze
beschikking.

III. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het
Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de
Vice-President van de Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van
Algemeen Bestuur, de Griffier van de Nationale Assemblee, de President van het Hof van
Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer
van Suriname, de Directeur van de Stichting Planbureau Suriname, de Governor van de
Centrale Bank van Suriname, de Directeur van het Directoraat der Belastingen, de
Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd
van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale Landsaccountantsdienst en de
Districtscommissarissen.
.
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
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BESCHIKKING NIEUWE TAKEN EN ROLLEN
ONDERDIRECTEUR DIRECTORAAT DISTRICTSBESTUUR
Paramaribo, 7 november 2006
MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
NO. 7237
Onderwerp:
Aanwijzing van de Onderdirecteur van het
Onderdirectoraat Districtsbestuur (ODDB) ter uitvoering
van het Strategisch Plan Decentralisatie van het
Ministerie van Regionale Ontwikkeling
(BESCHIKKING ODDB UITVOERING STRATEGISCH PLAN)
DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
HERLEZEN:
De beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling ter goedkeuring van het Strategisch Plan
Decentralisatie van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling van 7 november 2006 no. 7236.
GEHOORD:
De Directeur van Regionale Ontwikkeling.
GELET OP:
1.
2.
3.
4.

de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28);
de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B.2003 no. 33);
het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
het Besluit Taakomschrijving Departementen (S.B.1991 no. 58, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no 94).
OVERWEGENDE:

1. dat de fase van de uitvoering van het “Decentralization and Local Government Strengthening
Program” (DLGP) binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, op het niveau van
directievoering door de departementsleiding, nadere voorzieningen eist, nodig voor het overnemen
van het ‘ownership’ met betrekking tot het invullen en in gebruik nemen van de door het DLGPprojectbureau uitgewerkte modellen, concepten, structuren en decentrale posities;
2. dat de te treffen voorziening de voortzetting van het decentralisatieproces middels beleidsmatig
uitvoeren van het Strategisch Plan Decentralisatie van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling
duurzaam moet garanderen;
3. dat vooruitlopend op de herstructurering van het Ministerie het nu reeds nodig is één enkele
hooggeplaatste functionaris binnen het Ministerie de bevoegdheid te geven om de primaire
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verantwoordelijkheid te dragen voor een effectieve en tijdige implementatie van het DLGP en van de
andere activiteiten die betrekking hebben op en bevorderlijk zijn voor het decentralisatieprogramma.
HEEFT BESLOTEN:
I.

II.

Te rekenen van de dagtekening van de beschikking de Onderdirecteur van het Onderdirectoraat
Districtsbestuur van het Ministerie (ODDB) alszodanig aan te wijzen met toekenning van de
Bevoegdheid om:
(i) alle voorstellen c.q. voordrachten die betrekking hebben op het DLGP binnen de
gestelde tijdslimieten goed te keuren, behoudens die, voor welke er gegronde redenen
bestaan door de Minister te zullen worden afgewezen,
(ii) de activiteiten tussen het Bureau Decentralisatie (BD) en de Project Implementatie
Unit (PIU) te coördineren.
Te bepalen dat ODDB tot taak heeft te zorgen voor:
1. het uitvoeren van het Strategisch Plan Decentralisatie c.q. het Handboek van het Ministerie van
Regionale Ontwikkeling in een geïntegreerde samenwerking met de DLGP Stuurgroep Financiële
Decentralisatie, de DLGP-PIU, de Taks Force Financiële Decentralisatie binnen het Ministerie van
Financiën, de afdeling Bureau Decentralisatie, de overige bij het DLGP betrokken diensthoofden
van het Ministerie en het Districts Management Team in de districten, waar nodig met technisch en
financiële bijstand van het DLGP-projectbureau;
2. de voorbereiding en de uitvoering van de “Road Map” voor de overdracht van de taken,
bevoegdheden, functies, verantwoordelijkheden, rollen, personeel, materieel en middelen naar de
decentrale functies en instituties in de pilot-districten;
3. periodiek voortgangsverslag aan de Directeur en de Minister van Regionale Ontwikkeling.

III. Voorts te bepalen dat de Onderdirecteur bij de uitvoering van bovenstaande taken wordt ondersteund
door minimaal 2 beleidsmedewerkers
IV. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van de
President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de Republiek
Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier van de Nationale
Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de
Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Directeur van de Stichting Planbureau Suriname, de
Governor van de Centrale Bank van Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe
Belastingen, de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager
van Centrale Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
De Minister van Regionale Ontwikkeling
...........................................
M. FELISI
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BESCHIKKING NIEUWE TAKEN EN ROLLEN
BUREAU DECENTRALISATIE
Paramaribo, 7 november 2006

MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
No........
Onderwerp:
Vaststelling taakstelling en organogram voor de Afdeling Bureau Decentralisatie (BD)
van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling voor ondersteuning
van het Beleid van de Minister inzake toezicht op bestuurlijk handelen van de Ressort –en
Districtsraden en van de Districtsbesturen (artikelen 57 e.v. van Wet Regionale Organen)
(BESCHIKKING BUREAU DECENTRALISATIE VOOR
BIJSTAND EN TOEZICHT)

DE MINISTER VAN REGIONALE ONTWIKKELING
GELEZEN:
1. Het Rapport van de Managing Director van het “Decentralization and Local Government Strengthening
Program (DLGP)” van 11 juli 2006.
HERLEZEN
1. De beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling, betreffende aanwijzing van de
Onderdirecteur van het Onderdirectoraat Districtsbestuur (ODDB) ter uitvoering van het Strategisch Plan
Decentralisatie van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling d.d. 7 november 2006 no. 7237.
2. De beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling ter goedkeuring van het Strategisch Plan
Decentralisatie van het ministerie d.d. november 2006 no. 7236.
3. De beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling, betreffende vaststelling van de
organisatiestructuur van het ministerie van Regionale d.d. 13 oktober 2006 no. 6838.

GEHOORD:
De Directeur van Regionale Ontwikkeling.
GELET OP:
1.

de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.
28);

2. de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B.2003 no. 33);
3. het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
4. het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B.1991 no. 58, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 94).
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OVERWEGENDE:
1. dat ter uitvoering van het beleid van het ministerie overeenkomstig het Strategisch Plan
Decentralisatie het nodig is de taakstelling van de afdeling Bureau Decentralisatie vast te stellen,
zodanig, dat deze afdeling een nieuwe rol krijgt te vervullen om juridische, administratieve en
technische bijstand aan de districten te verlenen, waar nodig, en volgens de regelingen van de Wet
Regionale Organen het vereiste toezicht te houden op het decentraal functioneren van de regionale
organen;
2. dat het Bureau Decentralisatie vanaf het begin van de implementatie van het DLGP gediend heeft als
counterpart van de Project Implementatie Unit (PIU);
3. dat het afdelingshoofd en de staffunctionarissen van deze afdeling intensief hebben samengewerkt
met het DLGP-project team, de internationale experts en de lokale experts en doorlopend
geparticipeerd hebben in het projectmatig denken en handelen binnen de vijf componenten van het
DLGP
4. dat de gedane investeringen in de capaciteitsopbouw maken, dat het Bureau Decentralisatie bij
uitstek de afdeling is met een grote mate van ‘ownership’ van het decentralisatieprogramma en thans
als gekwalificeerd mag worden beschouwd om als eerste afdeling nieuwe taken en rollen te gaan
vervullen o.a. om het DLGP versneld te implementeren; hetgeen geheel past in de beleidsstrategie
van het Ministerie;
5. dat vooruitlopend op de herstructurering van het Ministerie het nu reeds nodig is de afdeling Bureau
Decentralisatie te plaatsen in de nieuwe rol, die bevorderlijk is voor het decentralisatieprogramma.
HEEFT BESLOTEN:
I.

Te rekenen van de dagtekening van de beschikking de afdeling Bureau Decentralisatie van het
Ministerie van Regionale Ontwikkeling, onder verantwoordelijkheid van de Onderdirecteur van
het Onderdirectoraat Districtsbestuur te belasten met:
a. het voorbereiden en het uitvoeren van het beleid van de departementsleiding in het algemeen
en met betrekking tot de implementatie van het decentralisatiebeleid in het bijzonder;
b. de taak van counterpart voor de Project Implementation Unit in de ruimste zin des woords
bij de implementatie van het DLGP;
c. het verlenen van juridische, administratieve en technische bijstand aan de gecertificeerde
pilot-districten en de non-pilot districten, met name in de sectoren (i) planning, administratie
en management, (ii) begrotingsbeleid en financieel beheer, (iii) bevolkingsparticipatie,
marketing en voorlichting en (iv) inkomstengenerering middels inning en registratie van
belasting- en niet-belastingmiddelen, waar nodig met financiële en technische bijstand van
het DLGP-project team;
d. het vereiste toezicht te houden op het decentraal functioneren van de regionale organen met
betrekking tot het beheer, het bestuur en de ontwikkeling van de districten, zoals geregeld in
de Wet Regionale Organen;
e. het treffen van de nodige voorbereidingen, zodanig, dat de administratie en alles wat
daarmede verband houdt inzake de vergoeding aan de leden van de Districts- en
Ressortraden van de gecertificeerde pilotdistricten, aan de Afdeling Districts Financiën en
Planning (DFP) op de desbetreffende districtscommissariaten worden overgedragen;
f. periodiek verslag en voortgangsrapportage te doen aan de Onderdirecteur van het
Onderdirectoraat Districtsbestuur met copieverlening aan de Directeur en de Minister van
Regionale Ontwikkeling.

II.

Met ingang van de dagtekening van de beschikking de betrokken medewerkers van de afdeling,
op grond van hun grotere verantwoordelijkheid, in aanmerking te doen komen voor een
bevordering met 2 schalen.

III.
Vast te stellen de bij deze beschikking horende Organisatiestructuur de Afdeling Bureau
Decentralisatie.
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IV. Te bepalen dat deze beschikking en de hierbij vastgestelde Organisatiestructuur Afdeling Bureau
Decentralisatie inwerkingtreden met ingang van de dagtekening van deze beschikking.
IV. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van de
President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de
Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier van de
Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof van
Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van
Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der
Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
...........................................
M. FELISI
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Organisatiestructuur Afdeling Bureau Decentralisatie
van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling
(zoals vastgesteld bij beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d......................No.....,
Betreffende vaststelling taakstelling van het Bureau Decentralisatie)

Onder-directeur
Districtsbestuur

AFDELINGSHOOFD
Buro Decentralisatie
ONDER-HOOFD
Buro Decentralisatie

(1) Sektie

(2) Sektie BP

Infrastructuur

(Bevolkingsparticipa
tie, Informatie en
Communicatie)

(3) Sektie

(4) Sektie

Financiën en
Planning

Decentrale Organen
en Wetgeving

Secretariaat
&
Systeembeheeer
(RO-ICT-

(5) Sektie IG
Inkomsten Generering
(Belasting en NietBelastingmiddelen)

Relatie met de departementsleiding
De Afdeling Bureau Decentralisatie zorgt voor het op effectieve en efficiënte wijze voorbereiden en het
uitvoeren van het beleid van de departementsleiding in het algemeen en met betrekking tot de voorbereiding
en implementatie van het decentralisatiebeleid in het bijzonder.

Taken van de Afdeling:

Afdelingshoofd:
-

Leidinggeven aan de werkzaamheden van de Afdeling Buro Decentralisatie;

-

Adviseren van de departementsleiding met betrekking tot het decentralisatiebeleid;

-

Ondersteunen van het Beleid van de Minister inzake toezicht op het bestuurlijk handelen van de Ressort
–en Districtsraden en van de Districtsbesturen (artikelen 57 e.v. van Wet Regionale Organen);

-

Het helpen waarborgen van het duurzaam decentraal functioneren van de regionale organen met
betrekking tot een goed beheer, transparant bestuur en een evenwichtige ontwikkeling van de districten,
zoals geregeld in de Wet Regionale Organen;

-

Uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de implementatie van het “Decentralization and Local
Government Strengthening Program” (DLGP) en verslag daarvan doen aan de Onderdirecteur
Districtsbestuur;
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-

Dienen als counterpart van de Voorzitters van de Districts Management Teams (DMT);

-

Toezien op de naleving van de Wet Regionale Organen, Interimregeling Financiele Decentralisatie en de
daarop betrekking hebbende uitvoeringsregelingen door de regionale bestuursorganen;

-

Concipiëren van staatsbesluiten i.v.m. de aanpassing van de DR- en RR-vergoedingen;

-

Het treffen van de nodige voorbereidingen, zodanig dat de administratie en alles wat daarmede verband
houdt inzake de vergoeding aan de leden van de Districts- en Ressortraadsleden van de gecertificeerde
pilotdistricten aan de Afdeling Districts Fianciën en Planning (DFP) op de desbetreffende
districtscommissariaten worden overgedragen en de afwikkeling daarvan volledig aan het district wordt
overgelaten;

-

Verstrekken van informatie aan studenten en optreden als scriptie- en stage-begeleider.

Onderhoofd:
-

Het vervangen van het Afdelingshoofd bij diens afwezigheid;

-

Het vertegenwoordigen van de Afdeling bij werkbesprekingen;
Het toezichthouden op de administratie en huishoudelijke zaken van de Afdeling;

-

Het concipieren en becommentarieren van wetgevingsproducten;

-

Het concipiëren van brieven / memo’s voor de departementsleiding;

-

Het verrichten van werkzaamheden m.b.t. de personeelszaken van de Afdeling;

-

Het verrichten van werkzaamheden m.b. t. HRM in het kader van het DLGP.

Sectie Infrastructuur:
-

Het geven van advies en technische bijstand aan de departementsleiding en de districten op het gebied
niet-primaire infrastructuur, vuilophaal en – verwerking, drinkwatervoorziening en markten en andere
sectoren;

-

Het helpen opzetten van Civieltechnische Afdelingen in de distrikten;

-

Het helpen inrichten van ruimten t.b.v. DFP, BIC en Civieltechnische Afdeling in de distrikten;

-

Door de consultants gemaakte handleidingen, documenten en rapporten tbv het technisch personeel in
de distrikten becommentariëren;

-

Het helpen opstellen, begeleiden en monitoren van wegenproefprojecten;

-

Het geven van technisch bijstand aan de civieltechnische diensten in de distrten bij het ontwerpen,
begroten, controleren en begeleiden van bouwkundige proefprojecten;

-

Het participeren in trainingen die voor de Afdeling relevant zijn;

-

Het bijhouden van alle nieuwe informatie en technologie op het gebied van civieltechniek en bouwkunde
en deze doorgeleiden naar het technisch personeel van het distrikt;

-

Het onderhouden van contact, informatie en samenwerking met CTA Paramaribo;

-

Verzorgen van trainingen aan het technisch personeel van het distrikt.

Sectie Bevolkingsparticipatie, Informatie en Communicatie (BP):
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-

Het geven van advies en technische bijstand aan de departementsleiding en de districten op het gebied
van bevolkingsparticipatie, informatie en communicatie;

-

Afstemmen met groepen in de districten m.b.t. bevolkingsparticipatie;

-

Afstemmen met relevante groepen in de districten m.b.t. de marketing van het programma’s;

-

Het samenstellen/verzamelen van promotie materiaal voor stakeholders;

-

Het verlenen van bijstand in het monitoren van BP-plannen;

-

Het bijwonen van voor de Afdeling relevante trainingen;

-

Het becommentariëren van door consultants geproduceerde rapporten;

-

Het verzorgen van trainingen.

Sectie Financiën en Planning:
-

Het geven van advies en technische bijstand aan de departementsleiding en de districten op het gebied
van begrotingsbeleid en financieel beheer,

-

Het geven van advies en technische bijstand aan de versterking van de administratie en planning in de
districten;:

-

Het inlichten van het Ministerie bij de voortgang die geboekt wordt bij het uitvoeren van het DLGP;

-

Het becommentarieren van verslagen van consultants;

-

Periodiek verslag doen aan het hoofd van Bureau Decentralisatie;

-

Toezichthouden op en monitoren van de financiele administratie van de districten;

Sectie Decentrale Organen en Wetgeving:
-

Het geven van advies en technische bijstand aan de departementsleiding en de districten met betrekking
tot administratieve en juridische zaken, management, interbestuurlijke betrekkingen, met name
complementair bestuur en geïntegreerd overheidshandelen;

-

Het uitvoeren van instructies van uiteenlopende aard van de departementsleiding;

-

Het monitoren van DLGP-documenten die in procedure zijn bij de departementsleiding;

-

Het geven van bijstand aan de Districtsraden in het concipieren van wettelijke regelingen.

-

Herzien van de Instructie van de districts-Commissarissen, en de Huishoudelijke Reglementen
van de Districts-Ressortraden

-

Het verzorgen van trainingen aan districtspersoneel.

Sectie Inkomsten Generering (IG):
-

Het geven van advies en technische bijstand aan de districten op het gebied van inkomstengenerering;

-

Het verzamelen en samenstellen van informaties/materiaal voor stakeholders/consultants.

-

Het bijwonen van trainingen die voor de Afdeling relevant zullen zijn;
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-

Het verzamelen van relevante informaties uit documenten, districten en overheidsinstanties;

-

Het becommentariëren van contracten en Terms of References voor consultants en superviseren van hun
werkzaamheden;

-

Het uitwisselen van informaties betreffende wettelijke regelingen, inkomstenramingen in de districten
etc.

-

Het verzorgen van trainingen voor het districtspersoneel en anderen;

-

Het becommentariëren van rapporten geproduceerd door consultants;

-

Becommentarieren van concept wettelijke regelingen, betreffende districtsinkomsten;

-

Het identificeren van andere inkomstenbronnen t. b. v. de districten.

-

Het helpen opzetten van een adequaat districtsbelastingdienst op de districtscommissariaten

Secretariaat & Systeembeheer:
-

Het agenderen van in- en uitgaande stukken;

-

Het concipieren van brieven;

-

Het verzorgen van de correspondentie;

-

Het uitschrijven van bestelbonnen;

-

Het toezichthouden op huishoudelijke zaken;

-

Het doen van inkopen t. b. v. de Afdeling;

-

Het voorbereiden van de uitbetalingen aan de DR- en RR-leden;

-

Het ondersteunen van de leiding en de staf van de Afdeling;

-

Het coordineren van de werkzaamheden van de chauffeurs;

-

Het bijhouden van het archief van de Afdeling.

-

Het beheren van de systemen m.b.t. Informatie en Communicatie Technologie en zorgen voor een
Goed functionerend netwerk van het Ministerie, waarop zoveel mogelijk alle Afdelingen en
de districten zijn aangesloten

Paramaribo,
De Minister van Regionale Ontwikkeling,

M. FELISI
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BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT WANICA

Paramaribo,

9 november 2006

MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING

MINISTERIE
VAN
FINANCIËN

NO. 7101
DE MINISTERS VAN REGIONALE ONTWIKKELING
EN FINANCIËN

ONDERWERP:
Uitvoering van artikel 7 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie ( S.B. 2003 no. 33)
(BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT WANICA)

GELEZEN:
1. het schrijven van de Districtsraad van het district Wanica van 15 november 2005 met het
verzoek vast te stellen dat het district Wanica voldaan heeft aan de bij of krachtens wet
vastgestelde richtlijnen en criteria voor het voeren van een zelfstandig begrotingsbeleid en
financieel beheer van het district;
2. het Besluit van de Managing Director d.d. 22 maart 2004 betreffende de technische certificering
van het district Wanica.
GEZIEN:
1. het aanbevelingsrapport van de DLGP-Managing Director d.d. 15 september 2006;
2. het technisch rapport van de Project Implementation Unit (PIU) van het DLGP
d.d..15 september 2006.
1.
2.
1.
2.
3.

GEHOORD:
de Directeur van Regionale Ontwikkeling;
de Directeur van Financiën.
HERLEZEN:
de Resolutie van de President van de Republiek Suriname van 8 november 2006 no. 8886,
betreffende machtiging aan de Districts-Commissaris van Wanica voor de aanstelling van een
Districts-Administrateur van Wanica op basis van een arbeidsovereenkomst;
de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d. 13 oktober 2006 no. 6840
betreffende vaststelling van “het Reglement van de Districts-Administrateur”;
beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d. 13 oktober 2006 no. 6838
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4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
I.
a.
b.

betreffende de Organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de pilot-districten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7 november
2006 no. 7239, betreffende Richtlijnen stortingen artikel 4 middelen van de Interimregeling
Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no.33);
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d.7 november
2006 no. 7240, betreffende Richtlijnen voor Begroting- en Financieel Beheer der Districten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d.7 november
2006 no. 7241, betreffende Richtlijnen aan de Belastingdienst inzake bijstand aan de districten
voor het genereren van districtsinkomsten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7 november
2006 no. 7242, betreffende Richtlijnen aan de Centrale Landsaccountantsdienst voor bijstand
en controle op financieel beheer in de districten;
de “Letter of Intent” van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Arbeid, Technologische
Ontwikkeling en Milieu van 30 augustus 2002, betreffende goedkeuring Terms of Reference
voor het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS).
GELET OP:
de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.28);
de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
de Verordening Districtsfonds Wanica (S.B. 2005 no. 87).
OVERWEGENDE:
dat het beleid van de Regering i.c. de Ministeries van Financiën en
Regionale Ontwikkeling er op gericht is financiële decentralisatie in de districten tot stand
te brengen;
dat de Regering middels het uitvoeren van het Project “Decentralization and Local Government
Strengthening Program” (DLGP) condities voor het district heeft gecreëerd om een goed,
verantwoord en transparant begrotingsbeleid en financieel beheer te kunnen voeren;
dat daardoor het district eveneens in staat is gesteld eigen inkomsten te genereren en te beheren;
HEBBEN BESLOTEN:
Vast te stellen dat:
het district Wanica voldaan heeft aan de criteria als bedoeld in de Wet Regionale Organen
en de Interimregeling Financiële Decentralisatie;
derhalve het district Wanica bij deze beschikking wordt gecertificeerd met de toekenning
van de bevoegdheid voor een zelfstandig begrotings- en financieel beheer van het district,
met inachtneming van het terzake dit beheer bij of krachtens de Wet bepaalde en van de
voorschriften van de Regering.

II. Te bepalen dat:
a.
deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;
b.
dat deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze beschikking.
III. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van
de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de
Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier van
De Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van
Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der
Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
.
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Paramaribo, de 9de november2006
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
De Minister van Financiën,
H. HILDENBERG.
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BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT PARA

Paramaribo,

9 november 2006

MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING

MINISTERIE
VAN
FINANCIËN

NO. 7102
DE MINISTERS VAN REGIONALE ONTWIKKELING
EN FINANCIËN

ONDERWERP:
Uitvoering van artikel 7 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie ( S.B. 2003 no. 33)
(BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT PARA)

GELEZEN:
3. het schrijven van de Districtsraad van het district Para van 11 november 2005 met het verzoek
vast te stellen dat het district Para voldaan heeft aan de bij of krachtens wet vastgestelde
richtlijnen en criteria voor het voeren van een zelfstandig begrotingsbeleid en financieel beheer
van het district;
4. het Besluit van de Managing Director d.d. 10 augustus 2004 betreffende de technische
certificering van het district Para.
GEZIEN:
1. het aanbevelingsrapport van de DLGP-Managing Director d.d. 15 september 2006;
2. het technisch rapport van de Project Implementation Unit (PIU) van het DLGP
d.d..15 september 2006.
1.
2.
1.
2.

GEHOORD:
de Directeur van Regionale Ontwikkeling;
de Directeur van van Financiën.
HERLEZEN:
de Resolutie van de President van de Republiek Suriname van 8 november 2006 no. 8887,
betreffende machtiging aan de Districts-Commissaris van Para voor de aanstelling van een
Districts-Administrateur van Para op basis van een arbeidsovereenkomst;
de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d. 13 oktober 2006 no. 6840
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
I.
a.
b.

betreffende vaststelling van “het Reglement van de Districts-Administrateur”;
beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d. 13 oktober 2006 no. 6838
betreffende de Organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de pilot-districten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7 november
2006 no. 7239, betreffende Richtlijnen stortingen artikel 4 middelen van de Interimregeling
Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no.33);
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d.7 november
2006 no. 7240, betreffende Richtlijnen voor Begroting- en Financieel Beheer der Districten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d.7 november
2006 no. 7241, betreffende Richtlijnen aan de Belastingdienst inzake bijstand aan de districten
voor het genereren van districtsinkomsten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7 november
2006 no. 7242, betreffende Richtlijnen aan de Centrale Landsaccountantsdienst voor bijstand
en controle op financieel beheer in de districten;
de “Letter of Intent” van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Arbeid, Technologische
Ontwikkeling en Milieu van 30 augustus 2002, betreffende goedkeuring Terms of Reference
voor het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS).

GELET OP:
de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.28);
de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
de Verordening Districtsfonds Para (S.B. 2005 no. 89).
OVERWEGENDE:
dat het beleid van de Regering i.c. de Ministeries van Financiën en
Regionale Ontwikkeling er op gericht is financiële decentralisatie in de districten tot stand
te brengen;
dat de Regering middels het uitvoeren van het Project “Decentralization and Local Government
Strengthening Program” (DLGP) condities voor het district heeft gecreëerd om een goed,
verantwoord en transparant begrotingsbeleid en financieel beheer te kunnen voeren;
dat daardoor het district eveneens in staat is gesteld eigen inkomsten te genereren en te beheren;
HEBBEN BESLOTEN:
Vast te stellen dat:
het district Para voldaan heeft aan de criteria als bedoeld in de Wet Regionale Organen en de
Interimregeling Financiële Decentralisatie;
derhalve het district Para bij deze beschikking wordt gecertificeerd met de toekenning van
de bevoegdheid voor een zelfstandig begrotings- en financieel beheer van het district, met
inachtneming van het terzake dit beheer bij of krachtens de Wet bepaalde en van de
voorschriften van de Regering.

II. Te bepalen dat:
a.
deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;
b.
dat deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze beschikking.
III. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van
de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de
Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier van
De Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van
Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der
Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
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Paramaribo, de 9de november2006
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI
De Minister van Financiën,
H. HILDENBERG.
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BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT NICKERIE

Paramaribo,

9 november 2006

MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING

MINISTERIE
VAN
FINANCIËN
NO. 7103
DE MINISTERS VAN REGIONALE ONTWIKKELING
EN FINANCIËN

ONDERWERP:
Uitvoering van artikel 7 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie ( S.B. 2003 no. 33)
(BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT NICKERIE)

5.

6.
1.
2.

1.
2.
1.
2.
3.

GELEZEN:
het schrijven van de Districtsraad van het district Nickerie van 27 november 2005 met het
verzoek vast te stellen dat het district Nickerie voldaan heeft aan de bij of krachtens wet
vastgestelde richtlijnen en criteria voor het voeren van een zelfstandig begrotingsbeleid en
financieel beheer van het district;
het Besluit van de Managing Director d.d. 4 maart 2004 betreffende de technische certificering
van het district Wanica.
GEZIEN:
het aanbevelingsrapport van de DLGP-Managing Director d.d. 15 september 2006;
het technisch rapport van de Project Implementation Unit (PIU) van het DLGP
d.d..15 september 2006.
GEHOORD:
de Directeur van Regionale Ontwikkeling;
de Directeur van van Financiën.
HERLEZEN:
de Resolutie van de President van de Republiek Suriname van 8 november 2006 no. 8889,
betreffende machtiging aan de Districts-Commissaris van Nickerie voor de aanstelling van een
Districts-Administrateur van Nickerie op basis van een arbeidsovereenkomst;
de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d. 13 oktober 2006 no. 6840
betreffende vaststelling van “het Reglement van de Districts-Administrateur”;
beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d. 13 oktober 2006 no. 6838
betreffende de Organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de pilot-districten;
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4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
I.
a.
b.

de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7 november
2006 no. 7239, betreffende Richtlijnen stortingen artikel 4 middelen van de Interimregeling
Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no.33);
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d.7 november
2006 no. 7240, betreffende Richtlijnen voor Begroting- en Financieel Beheer der Districten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d.7 november
2006 no. 7241, betreffende Richtlijnen aan de Belastingdienst inzake bijstand aan de districten
voor het genereren van districtsinkomsten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7 november
2006 no. 7242, betreffende Richtlijnen aan de Centrale Landsaccountantsdienst voor bijstand
en controle op financieel beheer in de districten;
de “Letter of Intent” van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Arbeid, Technologische
Ontwikkeling en Milieu van 30 augustus 2002, betreffende goedkeuring Terms of Reference
voor het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS).

GELET OP:
de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.28);
de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
de Verordening Districtsfonds Nickerie (S.B. 2005 no. 90).
OVERWEGENDE:
dat het beleid van de Regering i.c. de Ministeries van Financiën en
Regionale Ontwikkeling er op gericht is financiële decentralisatie in de districten tot stand
te brengen;
dat de Regering middels het uitvoeren van het Project “Decentralization and Local Government
Strengthening Program” (DLGP) condities voor het district heeft gecreëerd om een goed,
verantwoord en transparant begrotingsbeleid en financieel beheer te kunnen voeren;
dat daardoor het district eveneens in staat is gesteld eigen inkomsten te genereren en te beheren;
HEBBEN BESLOTEN:
Vast te stellen dat:
het district Nickerie voldaan heeft aan de criteria als bedoeld in de Wet Regionale Organen
en de Interimregeling Financiële Decentralisatie;
derhalve het district Nickerie bij deze beschikking wordt gecertificeerd met de toekenning
van de bevoegdheid voor een zelfstandig begrotings- en financieel beheer van het district,
met inachtneming van het terzake dit beheer bij of krachtens de Wet bepaalde en van de
voorschriften van de Regering.

II. Te bepalen dat:
a.
deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;
b.
dat deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze beschikking.
III. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van
de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de
Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier van
De Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van
Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der
Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
.
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Paramaribo, de 9de november2006
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI.
De Minister van Financiën,
H. HILDENBERG.
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BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT COMMEWIJNE

Paramaribo,

9 november 2006

MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING

MINISTERIE
VAN
FINANCIËN
NO. 7104
DE MINISTERS VAN REGIONALE ONTWIKKELING
EN FINANCIËN

ONDERWERP:
Uitvoering van artikel 7 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie ( S.B. 2003 no. 33)
(BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT COMMEWIJNE)
GELEZEN:
7. het schrijven van de Districtsraad van het district Commewijne van 14 september 2006 met het
verzoek vast te stellen dat het district Commewijne voldaan heeft aan de bij of krachtens wet
vastgestelde richtlijnen en criteria voor het voeren van een zelfstandig begrotingsbeleid en
financieel beheer van het district;
8. het Besluit van de Managing Director d.d. 22 november 2005 betreffende de technische
certificering van het district Commewijne.
GEZIEN:
1. het aanbevelingsrapport van de DLGP-Managing Director d.d. 15 september 2006;
2. het technisch rapport van de Project Implementation Unit (PIU) van het DLGP
d.d..15 september 2006.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

GEHOORD:
de Directeur van Regionale Ontwikkeling;
de Directeur van Financiën.
HERLEZEN:
de Resolutie van de President van de Republiek Suriname van 8 november 2006 no. 8885,
betreffende machtiging aan de Districts-Commissaris van Commewijne voor de aanstelling van
een Districts-Administrateur van Commewijne op basis van een arbeidsovereenkomst;
de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d. 13 oktober 2006 no. 6840
betreffende vaststelling van “het Reglement van de Districts-Administrateur”;
beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d. 13 oktober 2006 no. 6838
betreffende de Organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de pilot-districten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7 november
2006 no. 7239, betreffende Richtlijnen stortingen artikel 4 middelen van de Interimregeling
Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no.33);
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5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
I.
a.
b.

de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d.7 november
2006 no. 7240, betreffende Richtlijnen voor Begroting- en Financieel Beheer der Districten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d.7 november
2006 no. 7241, betreffende Richtlijnen aan de Belastingdienst inzake bijstand aan de districten
voor het genereren van districtsinkomsten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7 november
2006 no. 7242, betreffende Richtlijnen aan de Centrale Landsaccountantsdienst voor bijstand
en controle op financieel beheer in de districten;
de “Letter of Intent” van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Arbeid, Technologische
Ontwikkeling en Milieu van 30 augustus 2002, betreffende goedkeuring Terms of Reference
voor het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS).

GELET OP:
de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.28);
de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
de Verordening Districtsfonds Commewijne (S.B. 2005 no. 91).
OVERWEGENDE:
dat het beleid van de Regering i.c. de Ministeries van Financiën en
Regionale Ontwikkeling er op gericht is financiële decentralisatie in de districten tot stand
te brengen;
dat de Regering middels het uitvoeren van het Project “Decentralization and Local Government
Strengthening Program” (DLGP) condities voor het district heeft gecreëerd om een goed,
verantwoord en transparant begrotingsbeleid en financieel beheer te kunnen voeren;
dat daardoor het district eveneens in staat is gesteld eigen inkomsten te genereren en te beheren;
HEBBEN BESLOTEN:
Vast te stellen dat:
het district Commewijne voldaan heeft aan de criteria als bedoeld in de Wet Regionale
Organen en de Interimregeling Financiële Decentralisatie;
derhalve het district Commewijne bij deze beschikking wordt gecertificeerd met de
toekenning van de bevoegdheid voor een zelfstandig begrotings- en financieel beheer van
het district, met inachtneming van het terzake dit beheer bij of krachtens de Wet bepaalde en
van de voorschriften van de Regering.

II. Te bepalen dat:
a.
deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;
b.
dat deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze beschikking.
III. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van
de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de
Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier van
De Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van
Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der
Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
.
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Paramaribo, de 9de november2006
De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI.
De Minister van Financiën,
H. HILDENBERG.
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BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT MAROWIJNE

Paramaribo,

9 november 2006

MINISTERIE
VAN
REGIONALE ONTWIKKELING
MINISTERIE
VAN
FINANCIËN

NO. 7105
DE MINISTERS VAN REGIONALE ONTWIKKELING
EN FINANCIËN
ONDERWERP:
Uitvoering van artikel 7 van de
Interimregeling Financiële Decentralisatie ( S.B. 2003 no. 33)
(BESCHIKKING CERTIFICATIE FINANCIËLE DECENTRALISATIE
DISTRICT MAROWIJNE)

GELEZEN:
1. het schrijven van de Districtsraad van het district Marowijne van 14 september 2006 met het
verzoek vast te stellen dat het district Marowijne voldaan heeft aan de bij of krachtens wet
vastgestelde richtlijnen en criteria voor het voeren van een zelfstandig begrotingsbeleid en
financieel beheer van het district;
2. het Besluit van de Managing Director d.d. 8 november 2005 betreffende de technische
certificering van het district Marowijne.
1.
2.

GEZIEN:
het aanbevelingsrapport van de DLGP-Managing Director d.d. 15 september 2006;
het technisch rapport van de Project Implementation Unit (PIU) van het DLGP
d.d..15 september 2006.

1.
2.

GEHOORD:
de Directeur van Regionale Ontwikkeling;
de Directeur van Financiën.
HERLEZEN:

1.
2.
3.

de Resolutie van de President van de Republiek Suriname van 8 november 2006 no. 8888,
betreffende machtiging aan de Districts-Commissaris van Marowijne voor de aanstelling van
een Districts-Administrateur van Marowijne op basis van een arbeidsovereenkomst;
de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d. 13 oktober 2006 no. 6840
betreffende vaststelling van “het Reglement van de Districts-Administrateur”;
beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling d.d. 13 oktober 2006 no. 6838
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4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
I.
a.
b.

betreffende de Organisatiestructuur van de Districts-Commissariaten van de pilot-districten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7 november
2006 no. 7239, betreffende Richtlijnen stortingen artikel 4 middelen van de Interimregeling
Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no.33);
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d.7 november
2006 no. 7240, betreffende Richtlijnen voor Begroting- en Financieel Beheer der Districten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d.7 november
2006 no. 7241, betreffende Richtlijnen aan de Belastingdienst inzake bijstand aan de districten
voor het genereren van districtsinkomsten;
de beschikking van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Financiën d.d. 7 november
2006 no. 7242, betreffende Richtlijnen aan de Centrale Landsaccountantsdienst voor bijstand
en controle op financieel beheer in de districten;
de “Letter of Intent” van de Ministers van Regionale Ontwikkeling en Arbeid, Technologische
Ontwikkeling en Milieu van 30 augustus 2002, betreffende goedkeuring Terms of Reference
voor het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS).
GELET OP:
de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.28);
de Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33);
het Besluit Financiële Decentralisatie (S.B. 2004 no.117);
de Verordening Districtsfonds Marowijne (S.B. 2005 no. 87).
OVERWEGENDE:
dat het beleid van de Regering i.c. de Ministeries van Financiën en
Regionale Ontwikkeling er op gericht is financiële decentralisatie in de districten tot stand
te brengen;
dat de Regering middels het uitvoeren van het Project “Decentralization and Local Government
Strengthening Program” (DLGP) condities voor het district heeft gecreëerd om een goed,
verantwoord en transparant begrotingsbeleid en financieel beheer te kunnen voeren;
dat daardoor het district eveneens in staat is gesteld eigen inkomsten te genereren en te beheren;
HEBBEN BESLOTEN:
Vast te stellen dat:
het district Marowijne voldaan heeft aan de criteria als bedoeld in de Wet Regionale
Organen en de Interimregeling Financiële Decentralisatie;
derhalve het district Marowijne bij deze beschikking wordt gecertificeerd met de toekenning
van de bevoegdheid voor een zelfstandig begrotings- en financieel beheer van het district,
met inachtneming van het terzake dit beheer bij of krachtens de Wet bepaalde en van de
voorschriften van de Regering.

II. Te bepalen dat:
a.
deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt;
b.
dat deze beschikking in werking treedt met ingang van de dagtekening van deze beschikking.
III. Afschrift van deze beschikking te zenden aan alle Ministers, de Directeur van het Kabinet van
de President van de Republiek Suriname, de Directeur van het Kabinet van de Vice-President van de
Republiek Suriname, de Directeuren van de Departementen van Algemeen Bestuur, de Griffier van
De Nationale Assemblee, de President van het Hof van Justitie, de Procureur-Generaal bij het Hof
van Justitie, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de Governor van de Centrale Bank van
Suriname, de Directeur der Belastingen, de Ontvanger der Directe Belastingen, de Ontvanger der
Invoerrechten en Accijnzen, Hoofd van de Centrale Betaaldienst, de Manager van Centrale
Landsaccountantsdienst en de Districtscommissarissen.
.
Paramaribo, de 9de november2006
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De Minister van Regionale Ontwikkeling,
M. FELISI.
De Minister van Financiën,
H. HILDENBERG.

135

