DECENTRALISATIE SURINAME
Een enorme steun bij implementatie Jaarrede 2016 en de Regeringsverklaring
2015-20120
Mr. B. Ahmadali, 04-10-2014

Het Regeringsprogramma DECENTRALISATIE SURINAME heeft via het DLGP-I (2003-2008) en
DLGP-II (2009-2014) het voorwerk al gedaan om de voornemens van de Regering op dit gebied
met voorrang te kunnen implementeren.
In een poging de beleidsmakers te bereiken met zoveel mogelijk informatie en documentatie
met draagvlak van FB volgers en alle vrienden van decentralisatie IS via onze FB page
DECENTRALISATIE SURINAME en de FB GROEP DECENTRALISATIE een intensief campagne
gevoerd. Zie onderstaande de 30 posts - in de periode van juni 2015 tot en met november 2015
Gaat om issues, die thuis horen in de Jaarrede van de president voor het dienstjaar 2016 en in
de Regeringsverklaring 2015-2020 voor het bepalen van de richting en het wekken van het
vertrouwen, zodanig, dat wij samen met de regering een tijdperk ingaan om de (gemiste)
KANSEN optimaal te benutten – wie weet , is deze keer de laatste kans. Dus, NU OF NOOIT !!!
POMPEN OF VERZUIPEN.
1. HOE MODERN IS ONZE BESTUURSVOERING.
IS ER GENOEGZAAM BESTUURSMOED EN BESTUURSKRACHT OM TE KUNNEN SPREKEN
VAN EEN KRACHTIG BESTUUR OM DE ONEINDIG VEEL UITDAGINGEN HET HOOFD TE
KUNNEN BIEDEN. https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/914458551934554
2. Veranderingen, hervormingen, innovatie, transitie, 18-11-2013
http://basahmadali.nl/?p=561
3. Mijn uitgebreide en onderbouwde reactie: NU OF NOOIT
19-09-2015
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/913617465351996
4. BELEID OP BELASTING steeds onoverzichtelijker. Laten we de kranten volgen van de laatste
weken. Voor u gelezen: https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/912715905442152
5. ZONDER WETTELIJKE GRONDSLAG is "creatie van eigen inkomsten" niet de juiste weg.
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname 150915 12:27U
6. Regels van Openbare Aanbesteding door Districtsbesturen
Discussie in DNA. Niemand, ook de bevoegde instanties, weten er weinig van
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/909841962396213
7. Documenten 07 Districtsfinancien>02: BFB Handboek inzake regels voor Openbare aanbestedingen
http://decentralisatie.org/?page_id=16
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8. mr. Zamani Accord: Overheidsbestedingen door de centrale overheid en de locale overheden
http://basahmadali.nl/?p=966
9. RESSORTRAAD blauwgrond gestart met specifieke training sessies bij Mr. Bas Ahmadali Instituut
voor Locale Overheden en Strategisch Public Management,
19-08-2015. Dit gebeurt op hun eigen initiatief en op vrijwillige basis.
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname?fref=nf 25 augustus 2015
10. DNA: DENK DEZE KEER WEL AAN DE REGIONALISATIE VAN DE STAATSBEGROTING bij de
wijziging van Comptabiliteitswet
http://www.starnieuws.com/index.php/…/index/nieuwsitem/30798
11. REGERING, kijkt u a.u.b. ook naar de tweede bestuurslaag.
Wilt u echt uit de financiële crisis binnen de eerste bestuurslaag, zoek de oplossingen ook in de
financiële decentralisatie. Het ziet er echt niet zo somber uit als het beeld, dat tot nu toe geschetst is
door de regering en de media. Het probleem zit voor een belangrijk deel in het extreem centralisme
van denken en handelen.
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/899142470132829
12. REGERING: regeer bewust met beide bestuurslagen
http://basahmadali.nl/?p=954
13. REGERING VAN SURINAME: regeer bewust met beide bestuurslagen
https://www.linkedin.com/pulse/regering-van-suriname-regeer-bewust-met-beide-basharatahmadali?trk=prof-post
14. VAN STEMADVIES NAAR REGEERADVIES
VAN GROOT NETWERK VRIENDEN VAN DECENTRALISATIE
D.i. een oproep van een door de jaren heen opgebouwd uitgereid netwerk met enorme draagvlak om
wel rekening mee te houden, nu en in de toekomst.
STEMADVIES WAS:“Stem OP 25 MEI 2015 op een partij of combinatie die weet
wat met decentralisatie is bereikt en nog bereikt moet worden”
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/896860460361030
15. Begroting van het Ministerie van Financiën (2015) en van voorgaande jaren miskennen "financiële
decentralisatie". En daarin zit juist vele oplossingen van het hedendaagse vraagstuk om aan meer
staatsinkomsten te komen..
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname?fref=nf
16. Begroting Min. Financiën gaat voorbij aan financiële decentralisatie
http://basahmadali.nl/?p=952
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17. AANBEVELING AAN DE NIEUWE REGERING inzake genereren van miljoenen aan inkomsten .
Genereer miljoenen aan extra staatsinkomsten door alsnog de 11 wetsontwerpen vanuit het
Decentralisatieprogramma voorgesteld goed te keuren. Deze liggen vanaf 2012 gereed. Regering, u
heeft geen extra uitgaven daarvoor te doen, slechts een besluit nemen.
Breng de districten in stelling om hun districtshuishouding met eigen inkomsten te
.https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/894557740591302
18. TRANSPARANTIE, EFFICIENTIE, INNOVATIEVE METHODEN EN BETAALSYSTEMEN leiden tot
verruiming van miljoenen aan begrotingsmiddelen
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/894260603954349
19. TAX INCREASE AND BUDGET CUT METHODE is niet de oplossing!!!!
=Belastingverhoging en besnoeiing van de begroting is niet de oplossing!
20. REGERING: ZOEK EN VINDT DE OPLOSSING IN FINANCIELE DECENTRALISATIE, EFFICIENT,
DOELTREFFEND, EN HET KOSTENBESPAREND MODEL VAN BESTUURSVOERING. HET KAN
ANDERS EN DOE HET OOK ANDERS.
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/893575880689488
21. AANPAK “VUILOPHAAL EN VUILVERWERKING” GOED EN FOUT
02-01-2014
Eerder gepost/gepubliceerd, keer op keer, en steeds wordt aan voorbijgegaan bij het overwegen of
nemen van maatregelen, die naar niets eiden en slechts de ellende vergroten.
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/892585820788494
22. VUILOPHAAL EN VUILVERWERKING EEN COMPLEXE ZAAK
http://basahmadali.nl/?p=73
23. BURGERS GAAN BETALEN VOOR SCHOONMILIEU
DWT 30-07-2015
Wel of niet doordacht?
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname?fref=nf
24. Inleiding Vergunningverlening, Mr. B. Ahmadali
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname?fref=nf
http://basahmadali.nl/…/PRESENTATIE-VERGUNNING-VERLENING-18…
De Inleiding heb ik gehouden op uitnodiging van de toenmalige Minister van Justitie en Politie, Mr.
Chandrikapersad Santhoki op 18-03-2010 in de conference room van Marriott Hotel tijdens een
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Conferentie van het Ministerie van Justitie en Politie met als Thema: "Op weg naar Surinaams
Algemene Wet Bestuursrecht". Hiertoe was ik aanbevolen door Mr. Andre Saheblal.
25. DE OPLOSSING VAN VELE VRAAGSTUKKEN WAARMEE DE CENTRALE OVERHEID
WORSTELT ZIT IN DE BEWEZEN EN OPERATIONELE VERWORVENHEDEN VAN HET REEDS
UITGEVOERDE DECENTRALISATIEPROGRAMMA VAN DE REGERING (DLGP-2003-3014).
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname 30 JULI 2015
26. 23-07-2015: EFFECTIEVE BELEIDSMAATREGELEN tegen natuurrampen, die woongebieden in
Suriname treffen, moeten niet langer uitblijven.
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/887626737951069:0
17-06-2015: HOE STERK IS HET LANDSAPPARAAT ‘overall”?, dus op alle fronten om de lading
te dragen voor een goed, behoorlijk, transparant, en machtig bestuur om bij machte te zijn, te
zorgen voor een gerichte en evenwichtige ontwikkeling?
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname 26 juni 2015 en lees het blog artikel:

27. Decentralisatie, de impact op de ruimtelijke ordening
http://basahmadali.nl/?p=125
28. 03-06-2015: Een live chat met de President op het rivierterras van Stichting Solei Training & Party
Center Paramaribo. Pres?.....weet....u....zo begon ik met ......De Pres heeft altijd aandacht voor
succes formules....En, decentralisatie zit er vol van....En daar is geen twijfel over.
Samenvattend: Hoop leidt tot geloof, geloof leidt tot vertrouwen en vertrouwen voert tot overwinning.
https://www.facebook.com/solei.party.center/photos/pcb.1079287675419307/1079287622085979/?ty
pe=1&theater
29. Deel I: De verworvenheden van het Decentralisatieprogramma van de Regering (DLGP)
Betreft de institutionele versterking, de capaciteitsopbouw van de districtscommissariaten.
30. Deel II: De verworvenheden van het Decentralisatieprogramma van de Regering (DLGP)
Betreft de uitgevoerde projecten door de districten op het gebied van wegenbestrating, ontwatering,
bouwwerken, gemeenschapsontwikkelingsprojecten, openbare markten, vuilophaal en
vuilverwerking, bruggen en communicatiepaden...
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/timeline/story?ut=43&wstart=1420099200&wend
=1451635199&hash=-5898159346248526373&pagefilter=3
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