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Achtergrond van het rapport
In het kader van het Decentralisatie programma van de Overheid (Ministerie van Regionale
Ontwikkeling en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, Decentralization and Local
Government Strenghtening Program) is er een stappenplan opgesteld van voorwaarden
waaraan de districten moeten voldoen voor certificatie en voor de zelfstandige uitvoering van
projecten. De eerste fase van certificering hield in het in vestigen van capaciteit in de districten
voor het zelfstandig beheren van de districtsinkomsten en –uitgaven. De tweede fase van
certificering hield in, het formuleren van een lange termijn Visie en Missie en een daarbij
behorend kapitaal-investerings programma (een CIP). Dit staat ook wel bekend als het Districts
Strategisch Ontwikkelingsplan Plan (DSOP) en heeft als doel, de vormgeving van het district
voor de komende 10 jaren (2015-2025). Dit DSOP werd samengesteld door het
Districtsmanagement team, districtsraad, ressortraadsleden en andere personen die
belangstelling hebben voor deze vormgeving van hun bestaan. Om succesvol te zijn is dwingend
vereist dat de projecten en programma’s binnen het Districts Plan en de Districtsbegrotingen
uitgevoerd worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de regering van Suriname (2010 –
2015). Het eea ziet er schematisch als volgt uit:
Openbare hoorzittingen

Districtsplan

District begroting

District Strategisch Ontwikkelingsplan (DSOP)

Bron: Districtsplan Saramacca 2014
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HOOFDSTUK 1. BASE LINE SITUATIE SARAMACCA 1
Er is reeds veel inventariserend onderzoek gedaan in Saramacca door andere instellingen
waaronder het Planbureau. In de structuur-analyse is er informatie over de sterke en zwakke
punten van alle districten te vinden. In deze paper zullen deze bevindingen worden ook worden
meegenomen.
1. De toekomst van Saramacca ligt in het agrarisch potentieel. Met zijn vruchtbare kleigronden,
zand- en schelpritsen en grote irrigatiecapaciteit leent het district zich bij uitstek voor het
opzetten van een fruit-, bloemen-, groente- en rijstindustrie en de productie van kort groeiende
eenjarige gewassen. Aangezien de meeste bewoners van Saramacca nog steeds werkzaam zijn
in de agrarische sector, kan gesteld worden dat het district een doorgaans agrarisch karakter
heeft. Naast de grote bacoven- en rijstbedrijven zijn er nog steeds vele gezinsbedrijven die
leven van de bevolkingslandbouw, voornamelijk pindateelt. Ook pluimvee-, varkens- en
runderteelt spelen een prominente rol als middel van bestaan.
Echter: De uitvoeringscapaciteit op basis van de beschikbare menselijke hulpbronnen is echter
zeer gering.
2. De productie van groente en bloemen in kassen bergt ook een aanzienlijke potentie,
aangezien er reeds generaties lang groente wordt verbouwd. Een goede infrastructuur voor
constante training en begeleiding is in deze onmisbaar.
3. De behoefte aan agrarisch onderwijs doet zich gevoelen aangezien de bevolkingslandbouw
een centrale rol speelt binnen het plaatselijk sociaaleconomisch en cultureel leven.
4. Ontwikkeling van het ecotoerisme zal eveneens vanuit dit centrum plaats vinden en zal
economisch gezien het belangrijkste complement zijn van de bevolkingslandbouw.
5. Uit de steekproeven van het Huishoudbudgetonderzoek verricht door de Stichting Algemeen
Bureau voor de Statistiek is komen vast te staan dat ongeveer 79,4 procent van de huishoudens
in het district beschikt over leidingwater en 95,9% beschikt over electriciteit;
6. Het strekt tot aanbeveling de nodige condities te scheppen voor een toerismeontwikkelingsprogramma voor Saramacca, waarbij met name lokale ondernemers worden
gestimuleerd. De betrokkenheid van de nu reeds actieve hotelketens zal ook nodig zijn.
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Uit: Structuur-analyse districten, Stichting Planbureau Suriname, 2010
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7. Door de deelnemers aan de DSOP sessies is expliciet genoemd: de ontwikkeling van het agrotoerisme.Het zal blijken dat dat deze bevindingen ook zijn bereikt in de Districts Strategische sessie die is
gehouden.

HOOFDSTUK 2. ENKELE DISTRICTSKENMERKEN

Tabel 2.1 : Beroepsbevolking 15 - 64 jaar
Saramacca 2012
Abs
%
Werkzamen
6374
54%
Werklozen
447
4%
Discouraged
workers
Gepensioneerd/
bejaard
Student
gezinsverzorger
onbekend
Totaal

145

1%

633
1538
2571
169
11877

5%
13%
22%
1%
100%

Bron: ABS, Districtsresultaten volume ll, deel 1

Uit de tabel valt af te lezen dat de beroepsbevolking van Saramacca bestaat uit 11.877
personen. De totale bevolking telt 17.480 personen, waarbinnen ook de jongeren van 0 – 15
jaar zitten en personen boven de 64 jaar. Iets meer dan de helft van de bevolking is werkzaam;
dit is laag te noemen als er rekening mee wordt gehouden dat het streven van
werkgelegenheidsbeleid over het algemeen is dat circa 80% van de bevolking werkzaam is. 592
personen of 5% van de bevolking zijn werkloos, wat als aanvaardbaar wordt verondersteld.
Studenten vormen 13% van de beroepsbevolking, maar als kinderen van 5 tot met 14 jaar
worden meegerekend (1398+ 1699)2 dan zijn dat 3067 personen erbij. Het percentage
jeugdigen komt dan op 1538 (tabel 2.1.) plus 3067 = 4605 of 39%. En dat is een heel groot deel
van de bevolking! Vandaar dat er ook een grote vraag bestaat naar sportfaciliteiten,
onstpannings-oorden zoals bioscopen en zwembaden, en gericht onderwijs.
In welke sectoren is men werkzaam? Wat zijn dus de sektoren die de meeste werkgelegenheid
bieden in het huidige Saramacca ? Onderstaande tabel 2.2. geeft daar inzicht in.

2

Zie: ABS, Bevolking naar woondistrict, leeftijdsgroep en geslacht, Vervolg tabel 10
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Tabel 2.2. De totale werkzame bevolking van Saramacca (niet institutioneel
en deel speciale groepen 15 - 64 jaar naar bedrijfstak en leeftijdsgroep

A
B en C
D, E F
G en I
H
J
L en M
N

O

S
T
X

LVV + bosbouw
Mijnbouw en industrie
Elektra, gas, water
constructie
handel, hotel, restuarants
Transport en opslag
Informatie en communicatie
Financiering , verzekeringen
Onroerend goed, professionele
wetensch, techn aktiviteiten
Admin + ondersteunende
diensten
Overheid, educatie,
gezondheids
zorg, maatsch. diensten, kunst
entertainment, recreatie
Ov. diensten, internationale
organisaties, rechtspersonen
Huishoudens als werkgevers
Onbekend

Totaal

1205
585

18.9%
9.2%

371
635
199

5.8%
10.0%
3.1%

52

0.8%

34

0.5%

202

3.2%

1866

29.3%

40
479
706

0.6%
7.5%
11.1%

6374

100.0%

Bron: ABS, Census 2012, Districtsresultaten volume ll, deel 1

Dit overzicht geeft aan dat het grootste deel van de beroepsbevolking in dienst is van de
Overheid, 29,3%, bijna 1/3 deel. Dit heeft vergaande gevolgen voor de arbeidsproductiviteit en
de inkomens. Uit gesprekken is gebleken dat een aantal van deze personen zelfstandig
landbouwer was (groenten, fruit, bananen) maar door de slechte produktie- en afzet omgeving,
overgestapt is naar de Overheid. Zij produceren nog wel fruit en groenten, maar kunnen daar
hun gezin niet mee onderhouden. De redenen hiervan zijn:
a) De fysieke infrastructuur laat te wensen over: slechte afwatering in de regentijd, slechte
irrigatie in de droge tijd.
b) Er zijn onvoldoende gereguleerde afzetmogelijkheden voor de producten, waardoor
opkopers vanuit de stad de producten opkopen tegen heel lage prijzen en dan in de stad
winsten maken van minimaal 400- 500%.
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c) er zijn weinig of geen verwerkingsmogelijkheden in het district, waardoor het agrarisch
product geen of weinig toegevoegde waarde kan realiseren.
d) kredietfaciliteiten die beschikbaar zijn in het district worden als inadequaat ervaren.

8

HOOFDSTUK 3. RESULTATEN EN ANALYSE STRATEGISCHE SESSIE

Tijdens de gehouden strategische sessie werden er ook 3 vragen gesteld aan de deelnemers:
1) Noem de 3 belangrijkste factoren die de ontwikkeling en groei van het district belemmeren?
2) Welke 3 sectoren of subsectoren komen als eerste in aanmerking voor aanpak/uitvoering?
3) welk instituut of welke organisatie kan/moet worden belast met het toezicht en de monitoring van de
uitvoering van het DSOP?
De antwoorden zijn in tabel 1 samengevat
Tabel 3.1.: Resultaten en analyse strategische sessie Saramacca 2014

3 Meest Belemm. factoren

Werkgroep 1

Werkgr 2

Werkgr 3

Werkgr 4

1) arbeiders

1) grond

1) politiek

1) afw kapitaal

2) cooperaties

2) wetgeving

2) loyalisten op posten;

2) burocratie

3) vervoer producten

3) kapitaal en

3) afwezigh kader

naar de stad

Kader

geen deskundigen
3) wegtrekkend
kader
4) ongemotiveerde
krachten
willen/kunnen niet ondern

3 Sectoren als beste in aan-

1) LVV

1) toerisme *)

1) LVV

1) landbouw

merking voor investeringen

2) toerisme

2) agr sector

2) Eco-toerisme

2) Mijnbouw

3) Verwerkingsindustrie

3) Gezh zorg

3) recreatie senioren en

3) Toerisme

junioren

Welke instelling verantwoorlijk voor toezicht op
de Uitvoering?

1) ngo met Actoren per
bedrijfstak/OVH faciliteert

1) Distr Zelf,
intellectuelen
S'ca

1) Instituut met onafh.
commissies van
deskundigen

1) Auton.instituut

per vakgebied

zelf ingesteld

bij Wet door distr
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Tabel 3.2: Samenvatting van bevindingen :
1. Meest belemmerende factoren
2. Prioriteitssectoren voor
ontwikkeling
3. Verantwoordelijke instelling

kapitaal en kader 3x
LVV 4x, toerisme 4x
3x onafhankelijk instituut

Nadere uitwerking ‘Verantwoordelijke instelling”
Het onderdeel: “Welke instelling moet verantwoordelijk worden geacht voor het toezicht op de
uitvoering van dit DSOP” behoeft enige toelichting, ook omdat het misschien wel het
belangrijkste punt is voor het realiseren van het DSOP.

Concreet zijn de volgende mogelijkheden genoemd door de 3 werkgroepen:
1) Er moet een ngo worden opgericht met vertegenwoordigers/actoren van de aangehaalde
sectoren/bedrijfstakken, waarbij de Overheids (slechts) een faciliterende rol heeft;
2) Het district moet dit zelf doen, met de intellectuelen van Saramacca;
3) Er moet een Instituut komen met politiek onafhankelijke commissies van deskundigen per
vakgebied;
4) Er moet een autonoom instituut komen dat bij wet wordt ingesteld door het district zelf.
Tijdens de laatste sessie, de Slotsessie, is vastgesteld dat deze mogelijkheden nog verder
moeten worden besproken en uitgewerkt binnen het districtsverband. Daarna zal de oprichting
van dit Instituut een hoge prioriteit hebben. In de visie en missie zullen deze knelpunten en
prioriteiten hun weerslag (moeten) vinden, dat wil zeggen er zullen oplossingen geformuleerd
moeten worden om deze most binding constraints weg te werken. Daarna kan worden
overgegaan tot het implementeren van de missie.
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HOOFDSTUK 4. DE FORMULERING VAN EEN VISIE EN EEN MISSIE VOOR HET DISTRICT EN
GERELATEERDE ISSUES

Tijdens de plenaire sessie is er gewerkt aan de formulering van een Visie en een Missie
statement. De aanwezigen behoorden tot het districtsbestuur. Na formulering zullen deze Visie,
Missie en Kapitaalsprojecten met begroting worden aangeboden aan stakeholders van het
district voor aanpassing en acceptatie. De vraag was: hoe ziet Saramacca er over 10 jaren uit?
Hoeveel banen zijn er gecreeerd? Hoeveel mensen hebben duurzaam emplooi en inkomen?
Welke sectoren zijn ontwikkeld en welke belemmerende factoren zijn opgeheven?
Als richtlijnen werden handouts gebruikt. Na een korte sessie – de deelnemers hadden
duidelijk reeds nagedacht over de toekomst en de ontwikkelingsrichting – werden de
onderstaande Visie (lange termijn) en Missie (korte termijn) geformuleerd.
4.1. GEFORMULEERDE VISIE: hoe ziet Saramacca er over 10 jaren uit?
Algemeen
Saramacca is een plaats waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren, met een
reputatie van een schone en veilige gemeenschap, waar de bewoners goede inkomsten hebben
waardoor de levensstandaard verhoogd wordt. Waar ook de cultuur van alle bevolkingsgroepen
wordt gerespecteerd.
Agrarisch vooruitzicht
1.
2.
3.
4.

Saramacca is een schoon district waar er veilig voedsel wordt geproduceerd
Er zijn genoeg verwerkings- en afzet mogelijkheden voor alle producten
Goede infrastructuur om de productie te leveren is ruim aanwezig in het district
Kredietfaciliteiten voor zowel micro, middelgrote en grote ondernemingen zijn aanwezig
ter plekke en voor iedereen die een haalbaar plan heeft (Project dossier) toegankelijk

Toerisme ontwikkeling (eco-toerisme)
1. Er zijn ruime kredietfaciliteiten aanwezig (grote en kleine kredieten voor bijv ecoressorts);
2. Er staat een Trekpleister/ Attractie park voor binnen- en buitenlandse toeristen en voor
de locale jongeren;
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3. Er staat een aanmeerplaats voor a) boten voor natuurtoerisme, b) watertoerisme, c)
agro-toerisme. Hierbij zijn in beeld: d) een botanische tuin, e) groenten- en bomentuin,
f) Kaaiman Farm.

4.2. GEFORMULEERDE MISSIE
1. In alle 6 ressorten van Saramacca worden de werkarmen (BO-kantoren) fysiek en
materieel versterkt waardoor werkzaamehden makkelijker en sneller kunnen
aangepakt. Hierbij wordt gedacht aan overstromingen, harde winden, dagelijkse
werkzaamheden.
Concreet komt het eea neer op aanschaf van : digitale communicatie zoals computers,
vervoer, voorlichting- en informatie-verschaffing;
2. Het district zal toegang hebben tot een team van deskundigen dat project dossiers
opstelt en schrijft en dat adviseert over ontwikkelingsmogelijkheden van het district
3. Het doen aan marketing, nationaal en internationaal voor het op de kaart plaatsen van
de investerings- en product mogelijkheden in Saramacca en het identificeren van
duurzame afzetmarkten, waarbij er sprake is van fair-share opkoopprijzen voor de
landbouwers. Het opzetten van een website is zeer aan te bevelen en zal overwogen
worden.
4. Het organiseren van deskundigheidsbevorderende aktiviteiten, het promoten van
studiemogelijkheden voor zowel personeel als de bevolking van Saramacca;
5. Het vergroten van de algemene veiligheid in het district waaronder de
verkeersveiligheid, de persoonlijke veiligheid, de veiligheid van “have en goed” door
middel van :
a) Meer Politie
b) Meer wegmeubilair
c) Verhoogde patrouilles

4.3. Additioneel: Een aantal zaken behoeft speciale en dringende aanpak.
a) Afhankelijkheid en onvermogen agrarische produktie
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Saramacca is een overwegend agrarische district waar er veel en makkelijk wordt gedaan aan
de teelt van groenten en fruit, bloemen en vruchten, het gehele jaar door. Maar door de enorm
slechte of afwezige verwerking-, opkoop- en transport organisatie stappen steeds meer
landbouwers resoluut uit deze sector. Planters zijn afhankelijk van opkopers uit de stad die
anno 2014 mensonterende prijzen bieden voor de opgekochte producten. Een simpele
berekening geeft aan dat er sprake kan zijn van een verschil van 400-500% tussen opkoopprijs
en verkoopprijs in de stad.
b) Door deze structurele afhankelijkheid en de afwezigheid van geschoold (agrarisch en
organisatorisch ) kader in het district is er geen sprake van organisatie van de produktie,
verwerking, opkoop en afzet. Als hieraan niet gauw een halt wordt toegeroepen zal veel meer
landbouwpotentie verder verloren gaan.
c) Er zijn problemen of tekortkomingen op het politiek-bestuurlijk vlak3 die dringend moeten
worden opgelost.

HOOFDSTUK 5. RECAPITULATIE

Op de 5e sessie in Saramacca, werd het kapitaals-investeringprogramma, dat is geformuleerd in
klein verband, met de toenamlige DC + stafleden, DR en RR vertegenwoordigers,
gepresenteerd aan genodigden in een openbare sessie te Groningen.4 Hier moest worden
nagegaan of alle wensen inderdaad waren opgenomen, of er additionele wensen waren en of
de lijst voldeed aan de wensen van de burger. Deze sessie is iets verlaat gehouden5, omdat er
nogal wat onduidelijkheden bestonden ten aanzien van:
a) de voortzetting van het DLGP ( in januari 2014)
b) de vermoedelijke re-shuffeling van de DC van Saramacca (ook Coronie februari 2014);
c) als gevolg van 1) en 2) het uitblijven van de kostenramingen door de stakeholders zelf;

3

“Vertegenwoordigers

van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij hebben geen ‘bevoegdheden’ of bezoeken de districts-

vergaderingen niet”.

4

5

Aangehecht is een lijst van de aanwezige personen en instellingen.
Datum van deze sessie was 21 mei 2014
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worden inderdaad verbeterd door de uit te voeren investeringen binnen een Kapitaalsinvesteringsprogramma.
In Saramacca viel het Kapitaalsinvesteringsprogramma samen met de formulering van de Missie
en Visie. Immers de verbetering van de woon-leef- en werkomstandigheden in een omgeving
kunnen slechts worden bereikt indien deze investeringen ook gerealiseerd worden.
In alle 6 ressorten van Saramacca worden de werkarmen (BO-kantoren) fysiek en materieel
versterkt waardoor zaken makkelijker en sneller kunnen aangepakt. Hierbij wordt gedacht aan
overstromingen, harde winden, dagelijkse werkzaamheden.
Concreet komt het eea neer op aanschaf van : digitale communicatie zoals computers,
vervoer, voorlichting- en informatie-verschaffing;
Het district zal toegang hebben tot een team van deskundigen dat project dossiers opstelt en
schrijft en dat adviseert over ontwikkelingsmogelijkheden van het district
Het doen aan marketing, nationaal en internationaal voor het op de kaart plaatsen van de
investerings- en product mogelijkheden in Saramacca en het identificeren van duurzame
afzetmarkten, waarbij er sprake is van fair-share opkoopprijzen voor de landbouwers. Het
opzetten van een website is zeer aan te bevelen en zal overwogen worden.
Het organiseren van deskundigheidsbevorderende aktiviteiten, het promoten van
studiemogelijkheden voor zowel personeel als de bevolking van Saramacca; Aan dit punt werd
heel veel belang gehecht, omdat het een voorwaarde vormt voor de duurzame ontwikkeling
van het district.
Het vergroten van de algemene veiligheid in het district waaronder de verkeersveiligheid, de
persoonlijke veiligheid, de veiligheid van “have en goed” door middel van :
d) Meer Politie
e) Meer wegmeubilair
f) Verhoogde patrouilles
Immers, als Saramacca een plaats moet worden waar mensen graag willen wonen en werken, is
veiligheid een belangrijke voorwaarde voor vestiging.
Voor de langere termijn, de realisatie van de Visie, moeten haalbaarheidsstudies en
project dossiers worden geproduceerd. Deze moeten aangeven welke projecten wel en welke
niet in aanmerking komen voor de uitvoering.
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Genoemd zijn:
a)

Als eerste moet en zal een Saramacca Development Authority worden

opgezet, een orgaan dat belast zal worden met de wettelijke bevoegdheden om groei
en ontwikkeling van Saramacca te initieren, coordineren, doen uitvoeren en monitoren.
Er zullen diskussies worden gevoerd en er zal een TOR geschreven worden voor het
opzetten van dit Instituut. De samenstelling van dit orgaan zal gebaseerd worden op het
PPP principe: public-private partnership, waarin de Overheid niet de doorslaggevende
stem moet hebben. Dit om de continuiteit van het instituut te garanderen.
b)

genoeg verwerkings- en afzet mogelijkheden voor alle landbouwproducten. Met name
een tomaten-verwerkingsunit heeft grote prioriteit.

c)

Goede infrastructuur om de productie te leveren is ruim aanwezig in het district.
Concreet: Ontwatering, scheiding van afvalwater van de landbouw en de huisvesting

c)

Kredietfaciliteiten voor zowel micro, middelgrote en grote ondernemingen zijn aanwezig
ter plekke en voor iedereen die een haalbaar plan heeft (Project dossier) toegankelijk

Toerisme ontwikkeling (eco-toerisme)
d)

Er zijn ruime kredietfaciliteiten aanwezig (grote en kleine kredieten voor bijv ecoressorts). De aanwezigheid van huidige kredietverschaffers wordt niet als voldoende of
adekwaat genoeg ervaren.

e)

Er staat een Trekpleister/ Attractie park voor binnen- en buitenlandse toeristen en waar
de lokale jongeren kunnen vertieren en voor ontspanning terecht zijn. Heel expliciet is
gesteld dat een bioscoop, een zwembad en een fast food restaurant als trefpunt
gewenst zijn.
Een Integraal projectdossier voor dit Attractiepark is reeds in de maak. Verwacht wordt
dat de oplevering van het integraal dossier plaatsvindt eind juni 2014.

f)

Er staat een aanmeerplaats voor boten voor natuurtoerisme, watertoerisme, agrotoerisme. Projectdossiers, meer speciaal haalbaarheidsstudies, opstellen.

g)

Binnen agro-toersime zijn in beeld gebracht:
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1)
2)
3)
4)

een botanische tuin (Stichting Proeftuinen Suriname heeft een braakliggend areaal in
Saramacca van +/- 20 ha dat voor dit doel moet worden bestemd).
Verder moeten de bestaande sierteelt kwekers in Saramacca betrokken worden;
Een groenten- en bomentuin
Een Kaaiman Farm.

Er moeten haalbaarheidsstudies komen. Daarom is het nodig dat er kader wordt aangetrokken
en ontwikkeld en dat er financieringsfaciliteiten beschikbaar zijn, wanneer blijkt dat de
projecten haalbaar en rendabel zijn. De vraag werd gesteld: wie moet dat doen? Het beheer en
management moeten daarom goed vastgelegd worden.
Vandaar het grote belang van het opzetten van het Instituut.
De openbare vergadering kon zich terugvinden in de geselecteerde projecten en programma’s.
Het opzetten van het Ontwikkelings-instituut werd gezien als een noodzakelijk voorwaarde
voor het slagen van het Strategisch Ontwikkelingsplan Saramacca. Daarom is de voorbereiding
daarvan ook opgeschoven naar plaats nummer 1 op de to-do list. Aangehecht is de
goedkeuringsverklaring van aanwezigen.
Omdat het Kapitaals-investeringsprogramma (CIP) meteen is vervat in de Visie en de Missie, zijn
er geen andere projecten opgenomen. Hierdoor kon meteen worden overgegaan tot het ramen
van de te verwachten kosten voor het CIP.

High tech
agrarische ontwikkeling
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HOOFDSTUK 6. RECAPITULATIE BEGROTE KOSTEN (CONSERVATIEF)

Capital Improvement Program (CIP) Missie
District of Saramacca
21 mei 2014
CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM DISTRICT SARAMACCA Financial Projections

Activiteiten

Producten

Kosten SRD

In USD (3.5)

Opmerkingen

1. Versterking 6 BO kantoren
in ressorten
a) computers

6 pc's compleet

$31,500

b) vervoer

6 auto's

c) informatieverstrekking

pm

2. In kaart brengen afzet-

Marktonderzoek

markten, afnemers, marketing

voor producten

sales, contracten

CARICOM

$35,000

b) Website development

Website

$5,250

3. Deskundigheidsbevor-

Zie: Jaarbegroting

Redelijk veel trainingen bij
begroting LVV

dering

MINOV en LVV

Zie ook begroting MINOV

Studiemogelijkheden

a) LVV: trainingen

$420,000

SUBTOT. korte termijn 1-2 jr

120,000

pm

@ USD 1500 compleet
6 auto's @ USD 20,000
Progrs moetn ontwIkkeld worden

Begin: 3-4 Caricomlanden

$10,000.00

Financiering zoeken

1,500.00

Een website laten maken

$45,000

b) MINOV (scholenbouw)

4. Vergroten veiligheid

9,000

$9,000,000

a) meer Politie

pm

moet gekwantificeerd worden

b) wegmeubilair

pm

idem

c) meer patrouilles

pm

idem

$9,536,750+
pm

( 140,500)
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Activiteiten

Producten

Kosten SRD

USD (3.5)

Opmerkingen

Projecten MIDDELLANGE . termijn:
2-3 jaren
1. Saramacca Development

Onafhankelijk

Organization

Ontw. Instituut (PPP)

2. Trekpleister/Attractie park

toerisme product

3. Verwerkings unit tomaat

verwerkte tomaat

4. Kredietinstelling (Private)
5. Botanische tuin, groente tuin,
bloemen

kredieten (grote en kl)

6. Kaaiman Farm

SUBTOTAAL MIDDELLANGE
TERM
TOTAAL

$52,500

$15,000

Daadwerkelijk oprichten
Schrijven v/h Proj dossier statuten en
rechtsvorm

dossier reeds in de maak
$15,000

$5,000

Haalbaarheids studie maken

$105,000

$30,000

Klein Filiaal bestaande instelling

toerisme product

$35,000

$10,000

Haalbaarheids studie maken

toerisme product

$35,000

$10,000

Haalbaarheids studie maken

$242,500

($70,000)

$9,779,250

($210,500)

Voor de korte termijn is minimaal nodig SRD 9,5 miljoen. Voor de middellange termijn is
minimaal nodig circa SRD242,500 plus nog in te schatten posten (pm). Het dollarbedrag is de
tegenwaarde van het SRD bedrag. Hiermee worden project dossiers en haalbaarheidsstudies
verricht en wordt de belangrijkste aktiviteit, het opzetten van een Ontwikkelings Instituut
Saramacca, voorbereid.
Deze bedragen mogen geen belemmering vormen voor de groei en ontwikkeling van het
district. Dit is zo omdat zij als het goed wordt gedaan, dit kapitaal meer dan terugverdiend zal
worden. Dit zal blijken uit de projectdossiers. In elk geval is de richting van de ontwikkelings-en
groei inspanningen gezamenlijk (bestuur en burgers) vastgesteld en zijn de prioriteiten
daarbinnen bepaald.
Slotwoord
Decentralisatie, het overhevelen van besluitvorming en bevoegdheden van het centraal nivo
naar het lokaal nivo is een wereldtendens. Immers, de steden kunnen de trek naar de stad
vanuit het platteland niet meer aan: verpaupering, enorme werkloosheid, krottenwijken,
ziektes en toenemende criminaliteit zijn gevolgen van deze urbanisatie, omdat er geen werk is
op het platteland. Voorbeelden hiervan zijn: Rio de Janeiro, Mexico City, maar ook steden in
India zoals Mumbai, Bangalore, Delhi. Een tweede noodzaak van decentralisatie is - in het geval
van Saramacca – de noodzaak om de voedselzekerheid en de voedselveiligheid te garanderen.
Als de landbouwers ambtenaren of in elk geval “desk-officers” worden, en jongeren geen geloof
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hebben in deze sector, neemt de produktie van voedselgewassen af. Dit proces is reeds aan de
gang in Suriname. Het zal gekeerd moeten worden!

Paramaribo, 21 mei – 18 juni 2014,

Satcha Jabbar
Consultant
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