
p44  
t n  

Y16;dd 

ILSoddVA-Og 

an\lawktvv‘ 	K - 

fori•ailf 

hierbij de eer kracht ns artikel 39 van het reglement van Orde, de navolge 

Nationale Assemblé aan te bieden. 

of<- 

Paramaribo, 21 juli 2016 

De Nationale Assemblée 
pin 

n de motie 

DE NATIONALE ASSEMBLEE 

Ingek 
Agenda no. 
	2o1C 
12,/ ri6  

 

 

Verwezen 

Naar 

 

Ondergetekenden, allen leden van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname, hebben 

Vast te stellen: 

Dat de Surinaamse economie thans een moeilijke periode doormaakt; 

Dat de regering, bewust van haar verantwoordelijkheid, met het oog op verbetering en 

of ter voorkoming van verdere terugval van de financieel-economische situatie en het in 

stand houden van de voorzieningen voor sociaal zwakkeren van ons land, het besluit 

heeft genomen om een Stabilisatie- en Herstelplan 2016 — 2018 uit te voeren; 

Dat dit plan concrete maatregelen betreft om de crisis te beheersen en te beginnen met 

een transformatieproces van de economie, welke decennialang niet heeft 

plaatsgevonden. 



- Dat dit plan tot doel heeft om uit de huidige crisis te geraken en het proces van 

transformatie in te zetten; 

Dat dit plan sociaal beschermende maatregelen bevat om de sociaal zwakkeren in de 

samenleving op te vangen, daar waar nodig te ondersteunen om deze moeilijke tijden te 

overbruggen; 

Dat dit plan over budgettaire maatregelen beschikt ter verbetering van de 

overheidsfinancièn en het realiseren van de doelen zoals vastgesteld in hoofdstuk 3; 

- Dat dit plan maatregelen behelst ter stimulering van investeringen, het 

ondernemerschap en lokale productie; 

Dat dit plan voldoende monetaire maatregelen betreft om de monetaire situatie op 

termijn te verbeteren; 

Dat dit plan maatregelen behelst ter verbetering van de koopkracht en een 

rechtvaardige inkomensverdeling; 

Dat de regering beseft dat energie van groot belang is voor de economische 

ontwikkeling en uitgaande daarvan een aangepast energiebeleid uitvoert, gekenmerkt 

dat er voor het eerst wetgeving op dit stuk is goedgekeurd. 

ln aanmerking nemende dat: 

van het Stabilisatie- en Herstelplan al een aantal maatregelen zijn uitgevoerd, een aantal 

in uitvoering zijn en andere voorbereid worden om uitgevoerd te worden; 

de regering in haar antwoord heeft aangegeven dat dit plan niet het enige 

beleidsdocument is, maar dat hiernaast er andere documenten zijn die in samenhang 

met elkaar zullen worden uitgevoerd om uit deze situatie te geraken; 

- in de debatten is aangegeven dat de sociaal zwakkeren en huishoudens en 

productiebedrijven moeten worden beschermd tegen eventuele negatieve effecten van 

de genomen en te nemen maatregelen. 



Besluit: 

a. de Regering ten volle te ondersteunen in het ingezet beleid ter verbetering van de 

financieel-economische situatie van ons land welke moet leiden tot verhoging van welvaart 

en welzijn van alle burgers van de republiek Suriname; 

b. de Regering op te roepen om intensief met de gemeenschap en De Nationale Assemblée te 

overleggen bij de uitvoering van dit plan; 

c. de Regering op te roepen om dringende maatregelen op te nemen in het plan ter 

waarborging en verbetering van de veiligheid van de gemeenschap; 

d. de regering op te roepen ter ondersteuning van de sociaal zwakkeren een duidelijk 

subsidiebeleid uit te voeren; 

e. de Regering op te roepen de door haar aangekondigde budgettaire, monetaire, koopkracht, 

investerings en trendverschuivende maatregelen uit te voeren zoals verwoord in het plan 

en waar nodig aan te passen; 

f. goedkeuring te geven aan het voornoemde plan, in aanmerking nemende de boven 

aangehaalde wijzigingsvoorstellen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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