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STREI! staat voor een menswaardig bestaan voor alle burgers in Suriname, binnen de
wettelijke kaders van het land.
STREI! streeft naar een structurele verandering in het regeren van Suriname. Hiermee
wil STREI! een dienstbare bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn van alle
Surinamers en Suriname te bevrijden van nepotisme, staatskasroof, inflatie,
belastingfraude en maatschappelijke en sociale ongelijkheid. Dit zal verwezenlijkt
worden door steeds de prestaties langs de lat van ethische codes te leggen en die
betrekken bij positieve normen en waarden.
STREI! is de nieuwe politieke partij met nieuwe politieke leiders die de oplossing is
voor Suriname. Al bij de verkiezingen van 2020 zal STREI! als beste alternatief
beschikbaar zijn voor de Surinaamse burgers.
STREI! bestaat uit leden die conform een integriteitscode gaan werken. Hierin zullen
transparantie van beleidsplannen en de uitvoering daarvan, alsmede de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het uitgevoerde beleid centraal staan.
Om deze gewenste situatie te bereiken is er een aantal gecoördineerde speerpunten
als belangrijkste doelen uitgezet:
Onderwijs en volksontwikkeling
Huisvesting
Controle en Veiligheid
Diversificatie Economie
Werkgelegenheid
Basisinkomen
Gezondheidszorg
STREI! wil deze doelen bereiken tussen 2020 en 2015.
De keus is aan jou om een beter leven en een betere toekomst af te dwingen. Politici
zijn verantwoording schuldig aan JOU. En STREI! gaat deze verantwoordelijkheid
dragen.
‘the right to live in freedom and with dignity’

STREI! Doelstelling:
STREI! zal in de komende jaren betrokkenheid in de samenleving creëren zodat de
beweging van substantiële betekenis zal zijn bij de komende verkiezingen van 2020
om zo een dienstbare en meetbare bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn
van alle Surinamers. Dit zal verwezenlijkt worden door steeds de prestaties te leggen
langs de lat van ethische codes van principieel zijn en eerlijkheid.

STREI! Missie:
STREI! is een politieke beweging die een inclusieve samenleving met een sociaal
fundament voorstaat waarin gelijkwaardigheid van alle burgers wordt nagestreefd
binnen een positief politiek-economisch raamwerk en ons leefmilieu in balans is met
het natuurlijk milieu.
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STREI! Visie:
STREI wil werken naar een goede kwaliteit van leven voor elke Surinaamse burger en
kan dat bereiken door eerlijke, transparante en meetbare politiekvoering waarin
mensen verantwoording afleggen aan elkaar en aan de samenleving.
Kernwaarden:
Suriname
Transparantie
Recht en Wet
Economische groei
Integriteit

Suriname als rizoomsysteem
Meestal wordt de maatschappij als een boomstructuur gezien: geworteld in de aarde
en met de kruin naar de lucht, naar de zon. Maar wat als dat beeld niet klopt, als de
boom verworven is tot een statisch piramidemodel, waarin de hiërarchie
vastgeklonken zit in de vorm van een grote massa onderin, een kleine groep mensen
in het bovenste deel van de driehoek en een almachtige regeerder aan de top. Dan
moeten we dat boommodel opzijzetten en kiezen voor een ander model. Want het
betekent dat de verhalen van de mensen uit de massa niet meer worden gehoord, dat
die top doof is en niet ziet wat er onderaan gebeurt. De aarde onder de boom krijgt
geen zon meer van boven, en er groeit niets meer daar onder.
Voor de multiculturele Caribische maatschappij, die hybridisch is, past dan het idee
van de rizoom, het sluit naadloos aan bij de Surinaamse samenleving. Een rizoom is
een wortelstelsel dat oneindig is, zoals de gemberwortel, de mangrove of de canna.1
In tegenstelling tot een boom, die wortels heeft als verankering, zijn de punten van
een rizoom verbonden met allerlei willekeurige andere punten. De karakteristieken
hoeven niet perse gelijken te zijn, zoals bij een boom. Een rizoom brengt geheel
verschillende elementen samen, zelfs niet tastbare. Het kan het ene zijn, maar ook
het veelvuldige. Het bestaat niet uit einden, maar eerder uit verschillende dimensies,
of zelfs richtingen van bewegingen. Er bestaat geen begin, er is geen einde. Wel is er
altijd een midden, van waaruit het groeit en overvloeit. Zodra een veelheid als deze
verandert van dimensie, verandert het wezen ook, en ondergaat het een
metamorfose.
In tegenstelling tot een structuur die verbonden is door een aantal punten, bestaat
een rizoom uit lijnen. Deze lijnen, of ligamenten, moeten niet worden verward met
aankomsten van zaken die slechts verbindingen tussen punten en posities zijn. Het
is geen tekening of een portret, maar lijkt op een kaart die nog moet worden getekend
en geconstrueerd, het bestaat uit verbindingen, omkeringen, veranderbaar met
verschillende in- en uitgangen en gangen van waaruit je het stelsel kunt verlaten.

1

Deze biologische term is voor het eerst uitgewerkt als sociaal idee en voorstelling van de samenleving door
Deleuze en Guattari (1987).
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Een rizoom is een netwerk met heterogene componenten. Hier gaat het om eigenlijk
van alles, het ligt eraan wat je als uitgangspunt neemt: de Surinaamse mens, de
natuur, de cultuur, wat we begrijpen onder diverse definities. De essentie van een
rizoom is dus dat het geen begin en geen einde kent. Het is een geheel van
koppelingen en verbindingen in een soort van structuur, maar een rizoom laat zich
niet centralistisch aansturen.
Deze structuur is ook toegepast binnen de literatuur.2 Daarnaast is het idee toegepast
op sociale en politieke systemen, ‘grassroots’ is hier een goed voorbeeld van. Bij
grassoorten is er een uitgebreid onderaards stelsel van wortels, die met elkaar
verbonden zijn. Ook al probeer je een uitloper ervan te verwijderen, dat lukt niet. Bij
een boom is dat anders, haal een wortel weg. Misschien staat die nog. Maar haal een
aantal wortels weg en de boom gaat dood. Wij willen dat de mensen in de Surinaamse
samenleving zo met elkaar verbonden zijn, als in een rizoom.
De samenleving zou dus een netwerksamenleving moeten zijn. ‘Een samenleving is
een netwerk van netwerken die op de één of andere manier allemaal met elkaar
verbonden zijn, maar waarin tegelijkertijd geen samenhang, maar juist fragmentatie
en gelaagdheid te ontdekken valt. Verbondenheid zonder samenhang is een
belangrijk kenmerk van het rizoom.’ is dit ook niet een belangrijk kenmerk van de
Surinaamse samenleving: dat die fragmentarisch is door de etnisch diverse groepen.
En gelaagd, door onder verschillende geschiedenis. Voor een dergelijke samenleving
werken standaardoplossingen vaak niet. Daarom is het tijd voor een nieuw denken,
waarin veel meer ruimte is voor een multiculturele samenleving zoals de Surinaamse.
Om het rizoomidee te kunnen toepassen, is het noodzakelijk dat we onze oude,
vastgeroeste blik loslaten en met een nieuwe, ongekleurde lenzen gaan kijken. Zodra
jij als individu contact maakt met het rizoom, maak je er deel van uit, ben je een van
de koppelingen. Hierin moet je actief zijn, het vraagt van je dat je de connectie met
de andere componenten wel maakt. De Surinaamse samenleving is gelaagd, dat
weten we allemaal. Je stelt dat vast als persoon, je ontdekt het. En dan blijf je niet
apart staan, je maakt onderdeel uit van het wortelstelsel. Doordat er steeds nieuwe
en andere verbindingen tot stand komen, verandert het rizoom, maar blijft het wel
het Surinaamse rizoom. Dat zou het nieuwe normale leven kunnen worden.
Deel uitmaken van een rizoom is een keuze. Er zijn veel organisaties, maar die zijn
hiërarchisch en volgens machtstermen georganiseerd. Wat als je dat weghaalt. Blijft
er dan niets over?
Nee, dan blijven altijd de mensen over, in hun omgeving. En die mensen zijn nog
steeds met elkaar verbonden, zonder dat iemand van buitenaf zegt hoe het moet.
Betekent dit dat een overheid niet meer nodig is? Nee, dat betekent het niet. Maar de
hiërarchische lijnen zouden veel korter moeten zijn. De burgers in de Surinaamse
samenleving, in het rizoom voelen meer verbondenheid met elkaar en willen meer
voor elkaar opkomen. Ook hebben zij zelf meer te zeggen over de manier waarop ze
willen leven, omdat ze niet langer van bovenaf worden gedirigeerd. De burgers
bepalen het zelf.

2

Dit is verwoord door Eduard Glissant (Martinique), die de gelaagde Frans-Caribische literatuur heeft
weergegeven als een rizoom omdat de Europese criteria voor waardevolle literatuur niet kunnen worden
toegepast.
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De concrete invulling van het rizoom-denken in Suriname
Binnen het rizoom-denken zullen tien actiepunten worden ontwikkeld die allen met
elkaar zijn verbonden. Praktisch gezien kun je dus ministeries hebben, maar veel van
de uit te voeren plannen zullen diverse onderdelen van het bestuur bestrijken. Daarbij
komt, dat alles met elkaar verbonden is, en als we eendachtig aan deze filosofie de
ontwikkeling van het land ter hand nemen, vinden we ondersteuning en verbinding
op elk vlak.
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Financiële ontwerpbegroting 7 STREI!punten beleidsplan
Suriname ondervindt momenteel een groot aantal sociaal-maatschappelijk en
financiële problemen die per direct een oplossing vereisen, om het leven van de
gemiddelde Surinamer zo snel als mogelijk te kunnen verlichten. Daarom heeft STREI!
gekozen voor een 7 PUNTEN beleidsplan om de meest urgente noden van het land en
het volk snel aan te kunnen pakken. Dit plan is een hulpmiddel om duidelijk te maken
hoe STREI! de problemen in Suriname wil oplossen, en op welke manier dat zal
gebeuren. Het financiële gedeelte is hierbij erg belangrijk. Dit gedeelte, los van wat
er aan geldelijke uitgaven en inkomsten door STREI! verwacht wordt, geeft ook weer
hoe er met de overheidsadministratie zal worden omgesprongen. Uiteraard is zo een
financiële begroting altijd een schatting. Het is namelijk niet erg als van de begroting
wordt afgeweken, als dit maar goed gemotiveerd en onderbouwd wordt. In deze
ontwerpbegroting zal worden weergegeven op welke uitgaven er zullen worden
bezuinigd en wat de verwachte opbrengsten zullen zijn van de productie-verhogende
programma’s die STREI! zal doorvoeren. Het doel van deze begroting is dat elke
burger in Suriname inzicht krijgt in wat er financieel staat te gebeuren als STREI!
regeerverantwoordelijkheid verkrijgt. Voor het transitiejaar 2020 na de verkiezingen
van mei 2020, zal er een overgangsbudget worden opgemaakt dat grotendeels uit
bezuinigen bij de centrale overheid zal bestaan.

Tactiek
Het is niet aan STREI! om het wiel opnieuw uit te vinden voor wat betreft de financiële
huishouding van de Republiek Suriname. Daarom zal als uitgangspunt de laatst
bekende en bestaande ontwerpbegroting 2019 worden genomen, die de huidige
regering ter goedkeuring aan de Nationale Assemblee heeft aangeboden. Voor het
dienstjaar 2020 zal STREI met een eigen transitiebegroting komen na het verwerven
van regeerverantwoordelijkheid. De uitgangspunten in deze overweging zijn:
Vanwege het feit dat de prijzen redelijk zijn gestabiliseerd, waarbij het 12maands inflatiecijfer gestaag afnam van 52 procent eind-2016 naar 9 procent
per ultimo 2017 naar 5 procent in 2018. De wisselkoers voor de US-dollar is
wel gestegen ten opzichte van 2018, maar niet zo significant dat de begroting
op basis hiervan inflatoir moet worden aangepast.
De ontwerpbegroting 2019 van de NDP-regering is een gewijzigde begroting
en is om onverklaarbare redenen fors verhoogd aangeboden aan de Nationale
Assemblee, waarbij veel posten zonder enige adequate onderbouwing zijn
gebudgetteerd.
De transitiebegroting die STREI voor 2020 zal opstellen, zal vanwege de
onbetrouwbaarheid van de cijfers van 2019 van de huidige regering, een
begroting worden die op basis van bezuinigingen bij de overheid zal worden
samengesteld.
Voor deze aanpak is gekozen, zodat er op pragmatische wijze gelden tussen
de ministeries onderling kan worden geschoven, om urgente zaken direct aan
te kunnen pakken en de prioriteitspunten in het 7 STREI!punten beleidsplan
navenant te reflecteren.
Deze gewijzigde ontwerpbegroting van 2019 zal als benchmark (meetlaat)
dienen om niet overschreden te worden en om zelfs te worden verlaagd door
bezuinigingen bij het overheidsapparaat uit te voeren in de resterende
maanden van 2020. Hierbij is het belangrijk dat de uitgaven worden
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teruggebracht en de inkomsten voor de staat worden verhoogd om
economische groei voor het land te bewerkstelligen.
Het 7 STREI!punten beleidsplan omvat de volgende onderwerpen:
Onderwijs en volksontwikkeling
Huisvesting
Controle en Veiligheid
Diversificatie Economie
Werkgelegenheid
Basisinkomen
Gezondheidszorg

Uiteraard zijn er veel meer uitdagingen waarmee Suriname te maken heeft, dan wat
in deze 7 bovengenoemde punten verwerkt is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een
uitgewerkt milieubeleid (moderne afvalverwerking, vuilstort- sanering en preventie,
riolering, hoe om te gaan met mijnbouw), een sociaal vangnet (sociale uitkeringen,
kinderbijslag, pensioenen, loonsverhogingen), het buitenlands beleid, grondrechten
en grondbeleid, verregaande decentralisatie, immigratie etc. Deze punten zijn in het
STREI! vizier, en zullen naarmate herstel van de economie worden aangepakt. Door
te bezuinigingen op overheidsuitgaven en per direct inkomsten te generen voor het
land (b.v. belastinghervormingen, hervorming ambtenarenapparaat, rationalisering
aantal ministeries, productieverhoging en corruptiebestrijding) kan er meer betekenis
worden gegeven aan nog niet geprognosticeerde prioriteiten en de uitvoering
daarvan. STREI! zal in 2020 -wanneer ze regeerverantwoordelijkheid krijgt- niet per
direct de immense problemen die er nu in Suriname bestaan, kunnen doen
verdwijnen, ook vanwege de korte tijd die er nog rest na de verkiezingen in 2020 om
zaken op orde te stellen. Daarom kiezen we ervoor het eerste jaar te bezuinigen op
het aantal ministeries en directoraten en dat aantal fors te verlagen, maar ook de
productiviteit in het ambtenarenapparaat significant te verhogen. Met deze
bezuinigingsmaatregelen wil STREI! vooral de meest urgente sociaalmaatschappelijke problemen oplossen en verhelpen. Ook willen wij in 2020 de basis
leggen voor productie- en inkomstenverhogende maatregelen. En corruptieve
handelingen effectief en rigoureus aanpakken zodat gestolen gelden of gronden weer
in de schoot van de staat terecht komen. Onze uitdaging is om te bezuinigen zonder
dat het volk nog meer offers hoeft te brengen.

Huidige stand van zaken begroting 2019 Suriname
Het totaalbedrag van de geraamde overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2019
bedraagt SRD 13.634.295.000. De geraamde uitgaven bedragen in totaal SRD
15.273.130.000 en dat brengt de staat op een tekort van SRD 1.638.835.000. Dit
tekort is gelijk aan 5,0 procent van het bruto binnenlands product (BBP). (zie geel
gearceerde kaders in het tabel onder). Door flink te bezuinigen op het
overheidsapparaat en concrete productie verhogende maatregelen te treffen wil
STREI! dit tekort zo snel als mogelijk inlopen. Ook zal de hervorming van de
belastingdienst en de uitstaande schulden hierbij moeten bijdragen.
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Figuur 1: Ingediende begroting regering Bouterse-Adhin over het dienstjaar 2019

Staatschuld
Volgens informatie verkregen uit de financiële nota van 2019 van het Ministerie van
Financiën bedraagt de totale staatschuld van Suriname momenteel ca. 2.4 miljard
USD (19 miljard SRD). STREI! heeft concrete plannen om deze schuld in de loop van
3 A 4 jaar tijd te minimaliseren tot ver onder de 1 miljard USD. Hoe wil STREI! dit
doen?
Terughalen van gestolen gelden en gronden.
Fors bezuinigen bij de overheid en verspilling en corruptie per direct te
stoppen en bestraffen.
Productiviteit in het ambtenarenapparaat verhogen en tegelijkertijd
Vervroegde Uittreding uit Dienst van de overheid (vanaf 55 jaar) initiëren.
Hervormen van de belastingen en efficiënte c.q. effectieve belastinginning op
gang zetten in de goud- en houtsector.
Buitenlandse vriendschappelijke relaties met belangrijke landen herstellen en
kwijtschelding van schulden onderzoeken.
Uitstaande leningen oversluiten tegen lagere rentevergoedingen, waardoor er
minder miljoenen USD-rente per jaar afbetaald hoeft te worden.
Concrete productie verhogende maatregelen stimuleren en eventueel
subsidiëren in vooral de rijstsector, landbouw, tuinbouw, ondernemerschap en
toerisme (Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Wanica, Para
en Sipaliwini).
Kritischer met subsidies en schenkingen omgaan.
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Rationalisatie Ministeries
Momenteel telt de Surinaamse overheid 16 ministeries en meerdere directoraten.
Door bepaalde ministeries met elkaar te fuseren of op te heffen kan er een veel
efficiëntere bedrijfsvoering gepleegd worden. De bureaucratie zal hierdoor afnemen
en het invoeren en gebruik van Kritische Prestatie Indicatoren vergemakkelijken. De
huidige ministeries zijn momenteel: Arbeid, Binnenlandse- en Buitenlandse zaken,
Defensie, Financiën, Handel, Industrie en Toerisme, Justitie en Politie, LVV,
Natuurlijke Hulpbronnen, Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Openbare Werken &TCT,
Regionale Ontwikkeling, ROGB (Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer), Sociale
zaken en Huisvesting, Sport en Jeugdzaken, Transport en Communicatie plus
Volksgezondheid. Het is de bedoeling om naar 10 à 12 ministeries toe te werken,
zodat er al op regeringsniveau wordt bezuinigd.
De ministeries van Justitie & Politie en het ministerie van Defensie zullen worden
samengevoegd en omgedoopt tot het ministerie van Veiligheid. Het ministerie van
Economische zaken zal weer nieuw leven ingeblazen worden, waarbij de ministeries
van Handel, Industrie en Toerisme, Natuurlijke Hulpbronnen, het ministerie van
Arbeid en het ministerie van Regionale Ontwikkeling onder dit vernieuwde ministerie
van Economie worden gebracht. Deze poot zal ook een Macro-economisch directoraat
of onder-ministerie krijgen om alle financiële- zaken en beleggingen van de staat te
monitoren en risico’s af te dekken, zodat economische crises op tijd beslecht kunnen
worden in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van
Financiën. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken zal samengevoegd worden met het
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Transport en Communicatie zal
ongewijzigd onder het ministerie van Openbare Werken verder gaan. Verder zal nog
worden geëvalueerd of er een ministerie van Arbeid nodig is in Suriname, als dat niet
kan bijdragen tot meer en concretere oplossingen voor werkgelegenheidskansen en
het vertegenwoordigen van de arbeidersklasse. De ministeries van Algemene zaken,
Buiten- en Binnenlandse zaken en LVV gaan ongewijzigd verder als Ministeries, maar
zullen wel moeten inleveren betreft begrote bedragen in relatie tot de
ontwerpbegroting van 2019. Het ministerie van ROGB zal worden opgeheven en tot
een onafhankelijk instituut worden gemaakt, waarbij politieke bemoeienis uit den
boze is. Bosbeheer zal onder het ministerie van financiën (belastingdienst) komen te
vallen. Met de huidige economische activiteiten in onze binnenlanden en eventuele
verkoop van CO2, zal bosbeheer een uitermate belangrijke functie krijgen en daarom
onder de belastingdienst komen te vallen.
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Begroting STREI! 2021
Hieronder worden de totale operationele uitgaven en uitgaven van de
beleidsprogramma’s in de ontwerpbegroting 2021 van STREI! naast de begroting van
de huidige regering Bouterse-Adhin per ministerie/directoraat (in SRD miljoen)
weergegeven. STREI! is van mening dat op basis van het 7 STREI!PUNTEN beleidsplan
met minder ministeries hogere resultaten bereikt kunnen worden en de staat
Suriname daardoor veel meer geld kan besparen.

X SRD miljoen
Ministeries en Directoraten
Ministerie van Veiligheid
Ministerie van Algemene zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugdzaken
Sociale zaken en Volkshuisvesting SOZAVO
Ministerie van Economische zaken
Ministerie van Volksgezondheid
Ministerie van Financiën (Incl. Ontwikkelingsfinanciering)
Belastingen
Ministerie van Binnenlandse zaken
HRM
Ministerie van Buitenlandse zaken
Ministerie van LVV
Ministerie van Openbare werken
Bouwkundige werken en dienstverlening
Civiel Technische Werken
Openbaar Groen en Milieu
Transport en communicatie
Totale uitgaven

Operationele
uitgaven
Ontwerp
begroting
2021
686
96
1347
146
525
150
51
520
97
17
112
69
0
19
58
75
49
4.017,00

Programma's
Ontwerp
begroting
2021
238
54
1056
894
201
920
3279
400
98
11
50
607
0
59
1742
89
78
9.776,00

Totale
uitgaven
Ontwerp
begroting
2021
924
150
2403
1040
726
1070
3330
920
195
28
162
676
2169
78
1800
164
127
13.793,00

Figuur 2: Begroting STREI! inzake hervorming Ministeries en Directoraten

Ter vergelijking: De huidige ontwerpbegroting van 2019 van de regering BouterseAdhin bedraagt momenteel totaal 15,274 Miljard SRD (Operationele uitgaven: 3,772
Miljard SRD en de Programma’s 11,502 Miljard SRD).

De uitvoering
STREI!punt | Onderwijs en volksontwikkeling
In de ontwerpbegroting van 2019 is er ca. 2.2 miljard SRD opgenomen voor het
voeren van beleid door het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Voor het Ministerie
van Sport- en Jeugdzaken is 52 miljoen SRD vrijgemaakt. De allocatie van maar 52
miljoen SRD naar sportzaken benadrukt het feit dat dit ministerie niet als volwaardig
kan fungeren. Dit bedrag is namelijk veel te laag om de sport- en jeugdaspiraties van
STREI! in te vullen. Er moet juist nu in deze takken geïnvesteerd worden om het
bewustzijn van een gezonde leefstijl en hoogstaande normen en waarden te
promoten. Ook neemt STREI! het ontwikkelen van professionele sportprogramma’s
heel serieus zodat onze sporters betere internationale resultaten kunnen behalen en
de jeugd meer in bescherming genomen kan worden in deze tijden van moreel verval.
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STREI! wil met extra budget het onderwijs ook een boost geven om het curriculum
aan te passen aan de normen van deze tijd en accreditaties in gang te zetten. Om
deze doelen te bereiken zal STREI! deze 2 tot 1 gefuseerd ministerie nog een extra
200 miljoen SRD toewijzen om de ontwikkelingskansen te garanderen zoals
hierboven omschreven. Totaal zal STREI! dus 2.4 miljard SRD voor onderwijs,
wetenschap, cultuur, sport en jeugdzaken uittrekken waarvan een extra 50 miljoen
naar sport en jeugdzaken gaan.

STREI!punt | Gezondheidszorg
In de ontwerpbegroting 2019 is er 670 miljoen opgenomen voor het ministerie van
Volksgezondheid. Gezien de problemen waarmee deze sector al jaren te kampen
heeft, kan het niet anders dan dat dit bedrag significant wordt verhoogd, willen we
een begin maken om deze sector weer te doen opleven. STREI! kiest er voor om
voorlopig een extra 400 miljoen toe te voegen aan de begroting voor dit ministerie,
zodat de betrokken actoren aan de meest urgente problemen kunnen werken en de
arbeidsomstandigheden voor de medewerkers worden verlicht (inclusief
systematische salarisverhogingen, verbeterd instrumentarium en inventaris). Op
termijn moeten de ziekenhuistarieven marktconform worden aangepast, zodat de
ziekenhuizen kunnen overgaan tot zelfstandiger management. In deze sector zullen
er rond de 1200 banen bijkomen om de dienstverlening in de ziekenhuizen te
optimaliseren. In het bijzonder het Marwina ziekenhuis moet flink uitgebouwd
worden om de aanstaande migratie vanwege productieverhogingen in dat district aan
te kunnen. Ook het ziekenhuis in Wanica zal meer moeten betekenen voor de burgers
in dat district, dan als een veredelde regionale gezondheidspolikliniek te fungeren.
In het binnenland moeten uitgewerkte programma’s er ook toe bijdragen dat de
volksgezondheid wordt geüpgraded.

STREI!punt | Huisvesting
Om noden van de onderlaag van de bevolking gelijk op te lossen en de oprichting
van een sociaal vangnet mogelijk te maken, zal er een extra 100 miljoen SRD worden
toegewezen aan SOZAVO. Met de herstructurering van SOZAVO zal er wettelijk
worden vastgesteld dat vooral sociaal zwakkeren in aanmerking komen voor grond,
of ondernemers voor het opzetten van industrieën. Burgers die al grond bezitten zijn
per definitie uitgesloten voor het verkrijgen van grond, mits een urgentie anders
uitwijst. In de ontwerpbegroting is er voor SOZAVO 905 miljoen SRD opgebracht.
Met de loskoppeling van ROGB van de politiek wil STREI! een einde maken aan de
bureaucratie, corruptie en vriendjespolitiek. m.b.t. het grondprobleem in Suriname.
Voor dit nieuwe Grondinstituut is 35 miljoen opgenomen in de begrotingsprogramma
van SOZAVO. Dit ministerie zal de transitie naar een volwaardig grondinstituut
begeleiden, waarbij professionele uitvoering en beheer van het Surinaams
grondbeleid (uitgifte & controle) de boventoon voeren. STREI! is van mening dat de
overheid zodanig beleid moet voeren dat de meeste Surinamers hun eigen huis en
grond moeten kunnen kopen. Voor speciale groepen (studenten, sociaal zwakkeren
en bijzondere gevallen etc.) zullen er voorzieningen komen met betrekking tot
leningen en hypotheken, die op basis van urgentie worden toegepast. Het
huisvestingsbeleid moet er echter op gericht zijn om samenwerkingsverbanden aan
te gaan met projectontwikkelaars en het stimuleren van woningbouwverenigingen,
zodat elke burger aan een betaalbare woning kan komen en de regering alleen een
faciliterende en controlerende rol vervult. Volgens de grondwet heeft elke Surinamer
recht op een stukje grond en daar wil STREI! op basis van het
rechtvaardigheidsbeginsel gevolg aan geven.
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STREI!punt | Controle en Veiligheid
Zoals eerder aangegeven zal het ministerie van Justitie en Politie worden
samengevoegd met het ministerie van Defensie en zal er 1 ministerie van Nationale
Veiligheid worden opgezet. De belangrijkste veranderingen die er gaan plaatsvinden
zijn in de eerste plaats het significant versterken van de Rechterlijke macht en het
Openbaar Ministerie. Om alle gestolen gelden, gronden en corrupte gevallen te
kunnen onderzoeken en terug te draaien, en vervolgens het veiligheidsgevoel in
geheel Suriname te verhogen, zullen het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht
flink ondersteund moeten worden. De politie en andere gewapende machten moet
ook een behoorlijke hervorming ondergaan, zodat de structurele problemen waar
deze diensten mee te maken hebben, voorgoed tot het verleden gaan behoren. Voor
een efficiëntere politiemacht moeten de lonen van deze groep en alle andere
gewapende machten omhoog en de rotte appels uit het politieapparaat gefilterd
worden. Misbruik van overheidsmiddelen moet stoppen zodat er meer capaciteit
wordt gecreëerd. Voor Justitie en politie is er momenteel 484 miljoen begroot en
voor het ministerie van Defensie 340 miljoen. Totaal is dat 824 miljoen SRD op de
begroting, waarvan de plotselinge forse verhoging van het budget van het ministerie
van Defensie vraagtekens oproept. Dit bedrag zal voor Veiligheid in het algemeen
met een extra 100 Miljoen SRD verhoogd worden. Er zal worden geëvalueerd hoe de
gelden rechtvaardiger en praktischer verdeeld kunnen worden binnen dit nieuwe
ministerie van Veiligheid, zodat alle diensten aantoonbaar en meetbaar de veiligheid
van alle Surinamers kunnen verhogen en dat corruptiebestrijding concreet kan
worden aangepakt door het Openbaar Ministerie. Totaal zal het ministerie van
Veiligheid een bedrag van 924 miljoen SRD begroot krijgen.

STREI!punt | Diversificatie Economie
De fusie van de 4 ministeries van Regionale Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen
en Handel Industrie en toerisme en Arbeid tot 1 ministerie van Economische zaken,
moet het begin inluiden van een nieuwe periode om de productie en de productiviteit
in het land concreet te gaan verhogen en de plannen in het 7 STREI!punten
beleidsplan betreft dit thema te realiseren. Hierbij moet het ondernemerschap zo
efficiënt mogelijk worden gestimuleerd zodat de exporten toenemen en de
inkomsten van de staat Suriname significant verhoogd worden. Het macroeconomisch beleid van Suriname moet professioneler, zodat de staat Suriname
Miljoenen SRD kan besparen met het afdekken van economische risico’s
(Riskmanagement) en de diversificatie van de economie in goede banen geleid kan
worden. Door gebruik te maken van de budgetten van deze 4 ministeries (209 Miljoen
SRD van RO, 97 miljoen SRD van HIT, 37 miljoen SRD van Arbeid en 133 miljoen SRD
van NH en directoraat Bosbouw) komen we op een totaalbudget van 476 miljoen SRD.
Bosbeheer zal onder het Ministerie van Economische zaken worden ondergebracht.
Momenteel heeft het ministerie van Arbeid totaal geen invloed op, en functie voor de
vraagkant (werkzoekenden, starters, werklozen) binnen de arbeidsmarkt. Ook is er
geen duidelijke verbinding met de aanbodkant (MKB, werkgevers, vakbonden etc.)
van de arbeidsmarkt. Dit ministerie draagt niet efficiënt bij en wordt dus opgeheven
en ondergebracht bij het ministerie van Economische zaken. Omdat dit nieuwe
ministerie van Economische zaken diverse specialisten zal moeten aannemen en
hoogstwaarschijnlijk ook veel subsidie zal moeten verlenen aan ondernemers om
diversificatie te stimuleren, verhogen we het totale budget van deze 4 ministeries van
476 miljoen SRD, voorlopig met nog een 250 miljoen SRD. Totaal dus 726 miljoen
voor economische zaken op de begroting.
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STREI!punt | Werkgelegenheid
Het thema werkgelegenheid is onlosmakelijk verbonden met de staat van de
economie. Om werkgelegenheid een boost te geven en zodoende de inkomsten van
de staat significant te verhogen zal de belastingdienst effectief ingezet worden om
de goudzoekers in geheel Suriname te registreren en meer veiligheid te bieden in hun
operaties. Uit cijfers van IMF blijkt in december 2018 dat ca. 8% van de bevolking
werkloos is (recente 2019 lokale cijfers spreken zelfs van 21%). Dat is ongeveer
30.000,00 mensen uit onze beroepsbevolking. Gezien de enorme omvang van de
goudzoekers van ca. 30.000 a 35.000,00 man, zal er een nieuwe fiscale
opsporingsdienst worden opgezet, waarbij minimaal 10.000 man nodig zal zijn om
het grote aantal goudzoekers in kaart te brengen, te registreren en te
controleren/faciliteren. Deze mensen zullen allereerst gerekruteerd worden uit het
ambtenarenbestand en zo nodig aangevuld worden met werkzoekenden of
ambtenaren uit gewapende diensten. Met een gemiddeld loon van 6000 SRD per man
(all-in) zal het ongeveer 720.000.000,00 SRD extra per jaar kosten (inclusief
uitrusting) om deze dienst op te zetten. Hierbij moet rekening worden gehouden dat
ambtenaren hun salarissen al ontvangen en alleen een aanvullende verhoging krijgen.
Verwacht wordt dat in het eerste jaar 2021 ongeveer 2/3 van de 30.000 goudzoekers
zal zijn geregistreerd (20.000,00) en ook daadwerkelijk verplicht zal zijn om
belastingafdrachten te doen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een goudzoeker
gemiddeld 100 à 200 gram goud per week vindt. Daarvan wil STREI! 10% als
belastingplicht aan afdracht opleggen. Het is de bedoeling om per goudzoeker
gemiddeld 10 gram per week te eisen, omdat er bij aanvang schattingen zijn gemaakt
maar er geen exacte cijfers zijn, over wat elke goudzoeker concreet per persoon per
week aan goud vindt. Naarmate dit allemaal in kaart wordt gebracht, zal dat natuurlijk
per goudzoeker naar ratio aangepast worden. Maar om een indicatie te hebben wat
de inkomsten voor de staat kunnen zijn, is uitgaan van de bovenstaande cijfers. Dat
levert de volgende conservatieve (indicatieve) berekeningen op:
Best-case
scenario

30.000,00 X 20 gram X 4 (weken) X 12 Maanden= 28.800.000,00
Gram X 35 EUR = 1.008.000.000 EUR per jaar. En dat is ongeveer
8.568 miljard SRD aan inkomsten in het eerste jaar 2021.

Conservatieve
case scenario

20.000,00 X 10 gram X 4 (weken) X 12 Maanden= 9.600.000,00
Gram X 35 EUR = 336.000.000 EUR per jaar. En dat is ongeveer
3 miljard SRD aan inkomsten in het eerste jaar 2021.

Worst-case
scenario

12.000,00 X 6 gram X 4 X 12= 3.456.000,00 X 35 EUR =
120.960.000 EUR per jaar. Dat is ongeveer SRD
1.028,160.000,00.

Figuur 3: Berekening belastinginkomsten op basis van een nieuw goudordeningsbeleid en
hervorming belastingdienst.

Voor het permanent beveiligen en ordenen van Marowijne zullen er zeker 500 tot 600
man nodig zijn. Om het toenemende toerisme en de productie in Albina aan te
kunnen, wordt verwacht dat er nog een extra 800 man nodig zal zijn om deze
sectoren en alle andere spin-off activiteiten te kunnen dragen en ontwikkelen.
Marowijne wordt hier uitgelicht omdat er een begin zal worden gemaakt om de
eurogrens in het voordeel van Suriname te laten uitvallen, door handel met FransGuyana te stimuleren. Het Bruto Binnenlands Product van Frans-Guyana bedraagt ca.
4.6 miljard Euro. 10% van 4.6 miljard euro is 460 miljoen EUR. Als maar een/vijfde
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hiervan afgesnoept kan worden door hoogwaardige landbouwproducten, vruchten,
toerisme, kledingproductie en het leveren van diensten, is dat al 92 miljoen EUR per
jaar (782 miljoen SRD). Goed georganiseerde industrieën in dit grensdistrict kunnen
tientallen miljoenen euro’s per jaar opleveren voor de Surinaamse economie. STREI!
wil het werkloosheidcijfer van 21% terugbrengen naar 14% het eerste jaar en in het 2e
jaar onder 7% brengen (gebaseerd op de meest recente werkeloosheidscijfers), m.b.v.
de overige productie verhogende- en diversificatieplannen.

STREI!punt | Basisinkomen
Het basisinkomen is een thema dat gezien de staat van onze economie nog niet direct
in 2020 toegepast zal kunnen worden. STREI! is er zich echter van bewust dat een
basisinkomen een voorwaarde is om permanente welvaartsgelijkheid te brengen in
Suriname. Momenteel leeft ca. 60% van de Surinaamse beroepsbevolking onder de
armoedegrens door veel te lage inkomens. Een armoedegrens van 1700 SRD per
maand lijkt nog onoverbrugbaar om gelijk te realiseren. Door het ministerie van
Economie zal berekend worden hoeveel Surinamers op z’n minst in aanmerking
komen voor dit basisbedrag. Het basisinkomen zal dan geleidelijk aan worden
ingevoerd in 2021 en worden uitgebreid in de navolgende jaren. Er zal eerst een pilot
in Sipaliwini worden uitgevoerd. Voor nu zal er 150 miljoen SRD in het Programma
van de begroting van 2021 worden opgenomen voor SOZAVO, om een studie hierover
te doen en om te starten met de pilot.

Overige ministeries en onder directoraten
Het ministerie van Algemene Zaken zal van een begroting van 250 miljoen SRD
naar 150 miljoen SRD gaan, omdat niet duidelijk is waarom dit ministerie uit
het niets 100 Miljoen SRD meer budget krijgt op de begroting van 2019.
Het ministerie van Binnenlandse zaken en HRM heeft momenteel een bedrag
van 323 miljoen SRD op de begroting en STREI! wil dit terugbrengen naar 223
miljoen SRD. De verhogingen van deze budgetten op de begroting van 2019
door deze regering zijn simpelweg niet te verklaren.
Ministerie van Financiën. Momenteel is in de ontwerpbegroting 2019 van het
ministerie van Financiën ca. 4.7 miljard opgenomen, inclusief de
belastingdienst en andere directoraten. Naar de belastingdienst zal 720
miljoen SRD worden gealloceerd, voor het vormen van een speciale elite fiscale
opsporingsdienst. Een extra 200 miljoen moet het nieuw op te zetten
programma om belastinginning in het binnenland en in de kustvlakte efficiënt
te maken, ondersteunen. Totaal komt Financiën op 4.250 miljoen SRD uit op
de begroting van 2021, waarbij een aanzienlijk deel van de programma’s
gebruikt wordt om de belastingdienst te versterken.
Buitenlandse zaken blijft op 162 miljoen op de begroting vanwege het
aanhalen van de banden met onze diaspora zodat hen een grotere rol
toebedeeld kan worden in het gezamenlijk ontwikkelen van het land. De
operationele uitgaven zullen daarom worden verminderd ten bate van deze
programma’s. Er zal wereldwijd kritisch worden geëvalueerd of bepaalde
ambassades wel meerwaarde hebben voor Suriname. Ambassades die niets
opleveren voor de ontwikkeling van Suriname, zullen tot nader orde worden
afgebouwd. De gelden die hierbij bespaard zullen worden, zullen onderdeel
uitmaken van de bezuinigen bij de overheid. Nederland krijgt weer een
ambassade in Den Haag.
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Het begrootte bedrag van het ministerie van LVV van 776 miljoen SRD wordt
met 100 miljoen SRD verlaagd. De werkwijzen en de methoden op dit
ministerie moeten transparanter en professioneler, zodat corruptie wordt
bedwongen cq. voorkomen.
Het ministerie van Openbare Werken is onderverdeeld in de directoraten Civiel
Technische werken (begroot voor 2019 2.8 miljard SRD -dat was in 2018 op
629 miljoen SRD). Bouwkundige en technische werken (begroot 78 miljoen) en
Openbaar groen 64 miljoen SRD. Het onderdirectoraat TCT is van 100 miljoen
SRD in 2018 naar 927 miljoen begroot in 2019. Zonder specifieke
onderbouwing roepen deze plotse exorbitante verhogingen vraagtekens op en
in het bijzonder omdat dit ministerie vaak met corruptieve handelingen in
verband wordt gebracht. Totaal is er voor dit ministerie 3.869 miljard begroot.
In het kader van de bezuinigingsmaatregelen van STREI! is het de bedoeling
dat dit bedrag met 800 miljoen naar beneden wordt gebracht. Dus totaal 3069
Miljard SRD voor OW&TCT, waarbij er 100 miljoen SRD van dit verlaagde
bedrag naar het samengevoegde directoraat openbaar groen en het directoraat
milieu zal gaan. De bovenstaande cijfers leveren de volgende begroting op
voor de jaren 2020 en 2021.

SRD miljoen
Omschrijving

Begroting regering
2019

STREI!
Transitie begroting
2020

STREI!
Ontwerpbegroting
2021

UITGAVEN
Operationele Uitgaven
Beleidsprogramma's

3.772
11.502

3.296
9.287

4.017
9.776

Totale uitgaven

15.274

12.583

13.793

INKOMSTEN
Belastingen
Niet-belastingontvangsten
Totaal Inkomsten
Donormiddelen/ Opname
Leningen

3.846
2.642
6.488

4.971
2.732
7.703

8.202
3.774
11.976

7.146

4.671

2.359

Totaal Ontvangsten

13.634

12.374

14.335

Totale Begroting
Uitgaven
Ontvangsten

15.274
13.634

12.583
12.374

13.793
14.335

Saldo Totale Begroting
(1.640)
(209)
Figuur 4: STREI! Ontwerpbegroting 2021 t.o.v. die van de huidige regering

542

Bij de Belastingontvangsten zijn de verwachte goudinkomsten (Conservatieve
case) bijgevoegd.
Bij niet-belastingontvangsten is er circa 1 miljard SRD aan verwachtte terug te
vorderen corruptiegelden en activa toegevoegd. Onder niet-belasting
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ontvangsten vallen bijvoorbeeld boetes, veilingopbrengsten, inkomsten uit
overheidsbedrijven, staatsloterijen en terughalen corruptie gelden etc. en
diverse andere inkomsten van de collectieve sector.
Donormiddelen en opnameleningen zijn in 1 post opgenomen. STREI! is
namelijk van mening dat nog meer leningen opnemen onverantwoord is naar
het volk toe en geen good governance propageert, gezien onze immense
staatschuld. Vandaar een forse afname van bijna 5 miljard in 2021 op deze
post. Hierdoor hopen we het begrotingstekort ook in te lopen.

X SRD Miljoen

Ontwerpbegroting
Overheid
2019

Totale Ontvangsten op begroting
Lopende Ontvangsten
Belastingen
Directe Belastingen
Indirecte belastingen
Niet Belastingontvangsten
Schenkingen
Leningen

6.488
3.846
1.799
2.047
2.642
152
6.994

Totale uitgaven op begroting
Lopende uitgaven
Personele uitgaven
Aanschaf goederen en Diensten
Subsidies en bijdragen
Interest
Kapitaal uitgaven
Aflossingen

7.149
3.290
978
1.864
1.071
6.711
1.414

13.634

Tekort/surplus totale rekeningen (%BBP)

12.583

(1.639)

13.793
6.910
2.961
743
2.260
919
5.569
1.414

(209)
34.147

(5,01)

14.335
11.976
8.202
4.228
3.974
3.774
2.359

6.634
2.931
825
1.725
1.039
5.293
1.414

32.717

Ontwerp
Begroting STREI!
2021

12.374
7.703
4.971
2.855
2.116
2.732
4.671

15.273

Tekort/Surplus totale rekening
BBP projectie begrotingsraming

Transitie
begroting STREI!
2020

542
36.328

(0,61)

1,49

Figuur 5: Ontwerpbegroting STREI! 2020 en 2021, afgezet tegen de meeste recente
ontwerpbegroting van de regering Bouterse-Adhin inzake 2019 (in SRD miljoen).

De lopende ontvangsten vallen hoger uit in 2021, omdat de verwachtte
belastinggelden uit de goudvelden hierin zijn meegenomen.
De totale uitgaven op de begroting van STREI! vallen lager uit vanwege
bezuinigingen: het rationaliseren van het ambtenarenapparaat en het aantal
ministeries.
Bepaalde posten zoals interestbetalingen, aflossingen en aanschaf van
goederen en diensten zijn stationair gelaten vanwege het repeterend karakter
van deze posten. We verwachten echter ook daar flink te gaan bezuinigen als
STREI een beter overzicht hiervan heeft.
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In 2021 verwacht STREI! het tekort op de totale rekening van de staat
grotendeels in te lopen.
Er wordt vanwege de toenemende belastinginkomsten, productieverhogendeen bezuinigingsmaatregelen bij de overheid een procentuele surplus van 1.5%
verwacht in 2021. De BBP Projectieberaming neemt hierdoor substantieel toe
in 2021.
Transitiebegroting 2020 is een transitiejaar waar STREI! het vooral van
efficientere administratie, hogere productiviteit in het ambtenarenapparaat,
forse bezuinigingen en terughalen van gestolen gelden zal moeten hebben.
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STREI!punt | Onderwijs en Volksontwikkeling
Ontwikkelingsprobleem = Politiek probleem
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We luisteren naar elkaar:
Kijk elkaar aan
Luister naar de boodschap
Reageer op de boodschap
We praten rustig met elkaar
Zet jouw hard zacht knop goed
Begin je zin met ‘ik’
Doe elkaar geen pijn met wat je zegt
We zorgen voor elkaar
Denk na en kies goed
Heb vertrouwen in jezelf de ander
Houd de omgeving netjes
Deze regels vonden we op een school, en we nemen ze hier op omdat ze de filosofie
van STREI! onderschrijven. Van wezenlijk belang is HOE we ons opstellen, onze
attitude: positieve instructie en terugkoppeling kost niets!

Missie:
Toegankelijkheid tot goed onderwijs voor alle Surinamers in een traject van
een leven lang leren.
Transparant en inclusief onderwijsbeleid.
Een kind wordt niet als een ‘tabula rasa’ geboren, maar positieve
omstandigheden kunnen helpen de lege tafel goed in te vullen, zodat elke
burger een volwaardig lid van onze samenleving zal worden.

Visie:
Wij verhogen de onderwijsresultaten met plannen (die uitgewerkt worden met
inspraak van het onderwijsveld) en stellen een Onderwijstoezichtsorgaan in met
deskundigen werkzaam in het onderwijs. Een goed opgeleide en kritische bevolking
werkt zich uit de armoede.

Doelen:
Binnen ons onderwijs moeten leerkrachten, leerlingen en ouders respectvol met
elkaar omgaan, op alle niveaus. Iedereen moet worden gehoord. Dat is het beginsel
waar STREI! vanuit gaat met elk verbeterpunt van ons menselijk potentieel. Dit
potentieel wordt nu onvoldoende gevoed en aangewend in de Surinaamse
samenleving. STREI! staat voor verhoging hiervan, mede door veel meer te investeren
in onderwijs. Financieel en inhoudelijk.
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Er liggen al veel plannen, maar ze worden niet uitgevoerd vanwege gebrek aan
middelen. Veel van deze doelen kunnen binnen 5 jaar worden bereikt. Voor andere
wordt een langere periode uitgetrokken.

Tactiek op de
universiteit.

diverse niveaus, van

voorschoolse

educatie naar

Voorschoolse educatie bestaat uit het kind laten spelen. Als dat in een
omgeving van een crèche is, dient er goede controle te zijn via een
overkoepelend orgaan. Belangrijk is de stimulans van vroege taalontwikkeling
en sociale vaardigheden. Hiertoe is er al een voldoende Speel-Werkplan.
Basis Life Skills moeten in een doorlopende leerlijn uitgezet worden die loopt
van de crèche tot en met de middelbare school.
●

Samenwerken

●

Kritisch denken

●

Communiceren

●

Probleemoplossend denken

Leerling Volg Systeem moet ingevoerd worden om het kind vanaf het prille
schoolbegin tot aan het einde te kunnen volgen. Dit zal veel problemen
voorkomen. Streven naar een digitaal systeem, maar in ieder geval handmatig
bijhouden.
De kleuterschool is waar het kind vaardigheden aanleert om te kunnen lezen,
rekenen en met elkaar om te gaan. Voor velen is Nederlands niet de thuistaal.
Middels onderzoek is gebleken dat de meertalige aanpak het beste werkt. De
Surinaamse methoden (lokaal ontwikkeld) moeten hierop inspelen. Frontaal
onderwijs inruilen door groepsonderwijs en de stimulans van communicatie
tussen kinderen onderling.
De klassen assistent wordt per school en klasse niveau na evaluatie ingezet
om de overgang naar de schooltaal Nederlands optimaal te laten verlopen.
Belangrijk is een korte opleiding en een goed instructieboek ter vorming en
ondersteuning van deze assistenten.
In het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) kan vroege diagnose veel leer- of
gedragsproblemen voorkomen. De Pedagogische Instituten dragen zorg voor
het opleiden van leerkrachten die goed onderwijs verzorgen, hiaten vroeg
herkennen en samen met een Zorgteam deze opheffen. Per regio kan het team
beschikken over ondersteunende specialisten. Dit (mobiele) team verwijst
kinderen naar het Speciaal Onderwijs, dat wettelijk en inhoudelijk goed moet
worden uitgerust om leerlingen met een beperking adequaat op te vangen.
Door het reguliere onderwijs in algemene zin te verbeteren, zal de behoefte
aan particuliere scholen afnemen.
Het beroepsonderwijs moet competentiegericht zijn, en veel meer afgestemd
worden op de arbeidsmarkt, dus de lange termijnplannen voor Suriname
moeten terug te vinden zijn in het onderwijsbeleid.
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De universiteit moet absoluut vrij zijn van elke politieke beïnvloeding zodat
ze haar taken met betrekking tot onderwijs, onderzoek en dienstverlening zo
optimaal mogelijk uit kan voeren.

Het ministerie van onderwijs maakt een allesomvattend schoolprogramma waarin de
leerlijnen van de vakken wordt uitgezet, over de grenzen van diverse schooltypen en
leeftijden heen. De einddoelen worden per vak, per leerjaar en per schooltype
uitgezet. De overgang van het ene naar het andere schooltype moet probleemloos
verlopen. Alle examenjaren zijn nu probleemgebieden, het hoe en waarom moet dus
geëvalueerd en bijgesteld. Leerlingen moeten beoordeeld worden op groei, niet op
gemiddelde cijfers
Binnen een nieuw ontwikkeld organogram van het onderwijsgebeuren moeten alle
actoren worden opgenomen, en de onderlinge relationele lijnen, zodat met overleg
naar een algeheel beter resultaat kan worden gewerkt.
Alle leerlingen in geheel Suriname moeten dezelfde kansen krijgen op goed
onderwijs. Daartoe moet er meer worden ingezet op lange afstandseducatie met veel
oefenmateriaal, dat is aangepast aan de leerling op locatie. Zo kan een grote
diversifiëring van leerstof plaatsvinden en ontwikkelt elk kind zijn of haar grootst
mogelijke potentie. Dit kan ook op hoger niveau goede resultaten stimuleren.
De afdeling Curriculum moet worden uitgebreid en anders worden ingevuld. Er
moeten financiën komen om voor alle vakken voor alle niveaus methodes te
ontwikkelen langs de doorlopende leerlijnen.
Langere schooldagen zijn niet per se nodig om de kwaliteit van onderwijs te
verbeteren. Wel moet de beschikbare tijd effectiever worden besteed.
Op termijn zullen alle scholen autonomer moeten worden en zelf een hecht team
samenstellen, naast het voeren van een eigen financieel beheer.
Op alle scholen zullen tussentijds bewegingsoefeningen worden gedaan om de
bloedsomloop te stimuleren. Daarnaast zal er elke dag gelezen worden, door
iedereen. Van leerling tot directeur, op een vast tijdstip. Dit zichtbaar handelen zal
het lezen stimuleren en de waarde ervan benadrukken. Lezen is de basis tot leren.
We moeten af van de aura dat Surinamers niet lezen.
De leerlijn Engels wordt vanaf de kleuterschool uitgezet om beter aan te sluiten bij
het Caribisch gebied. Op de middelbare school zou de keuze tussen Frans of Spaans
voor handen moeten zijn, gezien de buurlanden.
De Onderwijsinspectie is een instituut dat het onderwijs moet ondersteunen en
verbeteren. Ze hebben een belangrijke stem in de veranderingsprocessen omdat zij
het gehele veld overzien.
Er zijn al vele studies naar de onderwijsproblemen gemaakt, en vele
oplossingsmodellen aangeleverd. We verzamelen deze, we slaan de expertisehanden
in elkaar ten voordele van de Surinaamse leerling.
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Tactics:
Ten eerste moeten de financiële middelen er zijn om alle projecten uit te voeren.
Team samenstellen van deskundigen en projectmanagers om de projecten te
inventariseren en de uitvoering ervan te monitoren.
Een vast Onderwijsfonds in het leven roepen, gefocust op het financieren van
ons onderwijs en contacten onderhouden met het buitenland voor
stroomlijnen van projecten gericht op het onderwijs. Fondsen komen uit
belastinggelden en donaties.
Een databank creëren met daarin alle deskundigen op alle onderwijs- en de
randgebieden. Ook moeten er online basisprogramma’s komen die voor alle
Surinamers die aan zelfstudie willen doen of zelfstandig een vak willen leren,
toegankelijk zijn.
Onderwijs tot en met de middelbare school moet gratis zijn. Voor
beroepsopleidingen komen studiebeurzen.
Beleidsplan: Wet op Onderwijs evalueren, herzien waar nodig en invoeren in 2020.
MOP: jaar 2021 t/m 2025
Begroting: Jaar 2021 t/m 2025

Doelen binnen 5 jaar:
Streven naar 100% Alfabetisering.
Beter financieel beleid binnen het onderwijssysteem, resultaat geen staking.
Studenten up to date houden met de skills van de 21ste eeuw:
Leerkrachten trainen om effectief studenten te helpen leren. Beter gebruik
maken van de technologie. Internet effectiever gebruiken voor Webinars
(seminar online).
De statistieken constructief jaarlijks bijhouden op het gebied van onderwijs.
Administratie is een management tool en de uitkomsten moeten ingezet
worden voor beter beleid.
Elke Surinamer dient haar rechten en plichten te kennen. De belangrijkste
worden al tijdens de schoolperiode aan leerlingen voorgehouden.

Dit plan bestaat uit 3 concrete ankerpunten.
1. Ondernemerschap en ondernemend zijn.
Mensen die creatief kunnen inspelen op voortdurende maatschappelijke verandering,
hebben meer kans zich te handhaven op de arbeidsmarkt. Het ondernemend zijn
wordt een belangrijk bestanddeel van de deelnemers. STREI! Zet in op het
ondersteunen van deelnemers die een eigen bedrijf willen opstarten.
2. Loopbaan van de deelnemers.
STREI! bouwt voort op eerdere verworven competenties in voorgaande opleidingen
van de deelnemers. Het is een persoonlijke leerroute naar het doel: duurzaam werk
en democratisch burgerschap. Samenwerking tussen het bedrijfsleven en gevestigde
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opleidingen in Suriname is onontbeerlijk. Hierin is STREI! inclusief: niemand wordt
hierbij uitgesloten.
3. Leren in reële betekenisvolle beroepscontexten.
STREI streeft hiermee jongeren en volwassenen een weg naar werk en burgerschap te
bieden. Het leren moet daarom in voor het belangrijkste deel in de context van een
beroepsuitoefening plaatsvinden.
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STREI!punt | Volksgezondheid
Volksgezondheidsprobleem = Politiek probleem
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STREI! is van mening dat de volksgezondheidssituatie in ons land alleen bevorderd
kan worden als de Surinaamse overheid een belangrijke rol hierin speelt. De
Surinaamse overheid is namelijk hoofdverantwoordelijk voor een optimale
gezondheidszorg in het land die kwalitatief goed, betaalbaar en voor alle burgers in
Suriname toegankelijk is. Van STREI mag verwacht worden dat zij zal zorgen voor de
(wettelijke) randvoorwaarden om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van
de gezondheidszorg te garanderen. Burgers mogen namelijk verwachten dat de
overheid de volksgezondheid coördineert en de instituten daarom heen controleert.
De volksgezondheid in Suriname is al jaren een van de grootste zorgenkindjes. Deze
sector heeft met heel veel uitdagingen te maken die al jaren voortduren en waar er
maar geen einde aan lijkt te komen. De economische situatie in het land laat het niet
toe om structurele verbeteringen te initiëren in ziekenhuizen en zorg- en
verpleeginstellingen, om deze sector weer de glans te geven die het in het Caraïbisch
gebied had.

Missie:

STREI! wil samen met een aantal andere (overheid) organisaties ervoor zorgen dat de
gezondheidszorg in Suriname weer optimaal, beschikbaar en betaalbaar wordt en
blijft in het land. Het hoger doel van STREI! hierbij is dat iedereen in het land van
goede zorg verzekerd is en niet meer dan nodig en niet meer dan noodzakelijk hoeft
te betalen voor zijn of haar zorgverzekering. We zetten daarbij de zorgvraag van de
burger centraal.

Visie:
STREI! wil een zodanig economisch klimaat te creëren zodat de volksgezondheid weer
een acceptabel niveau bereikt in Suriname en dat iedere Surinamer -in welk district
dan ook- de zorgt krijgt die men verdient. Volgens de grondwet van Suriname heeft
elke burger recht op goede gezondheidszorg, deze moet toegankelijk zijn voor een
ieder en moet gezien worden als iedereenzorg.

Situatieschets volksgezondheid in Suriname
Het gezondheidssysteem in Suriname valt onder het Ministerie van Volksgezondheid
(VGH). In Suriname is de gezondheidszorg in principe toegankelijk voor alle
Surinamers. Jongeren en bejaarden worden op kosten van de staat verzekerd. De
kwaliteit van de gezondheidszorg is de laatste jaren sterk afgenomen. Zo kunnen er
in ziekenhuizen door een tekort aan werkmateriaal bepaalde medische ingrepen niet
worden uitgevoerd. Ook zijn soms bepaalde medicijnen niet voorradig. Dit heeft
vooral te maken met een tekort aan middelen en verminderde subsidies. Artsen
dragen in sommige plaatsen de zorg over grote aantallen patiënten en vaak zijn
artsen niet berekend op moderne toepassingen voor bepaalde ziektebeelden en
daardoor verkeerde diagnoses maken. Paramaribo heeft vier ziekenhuizen: het
Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, Sint Vincentius Ziekenhuis, het Diaconessen
ziekenhuis en het 's Lands Hospitaal. Daarnaast zijn er een aantal gezondheidscentra
voor minder ernstige kwalen en ziektes. In het verre binnenland ligt de
gezondheidszorg in handen van de Medische Zending of de zogeheten missieposten.
Er is ook een ziekenhuis in Nieuw Nickerie met circa 100 bedden (het Lachmipersad
Mungra Streekziekenhuis Nickerie) en het Marwina streekziekenhuis in Albina, dat
vanwege gebrek aan financiële middelen nog maar niet op gang kan komen. Ook
wordt er in het district Wanica een nieuw ziekenhuis gebouwd dat vooralsnog enkel
en alleen voor basale geneeskundige voorzieningen zal zorgen. de problemen in de
Surinaamse gezondheidszorg zijn grotendeels te wijten aan gebrek aan
overheidsgelden; aan de emigratie van artsen en verplegend personeel (braindrain);
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en aan de gebrekkige transportmogelijkheden en infrastructuur. Het Psychiatrisch
Centrum Suriname verzorgt de geestelijke gezondheidszorg. De grootste
uitdagingen waarmee onze zorgsector te maken heeft zijn onder andere:
Ziekenhuizen kampen met tekorten aan medicijnen en medische producten
door geldgebrek bij de overheid.
Steeds minder medicijnen worden vergoed door het Staatsziekenfonds of zijn
niet te vinden en kosten vaak meer dan een maandsalaris als het bij een
particuliere apotheek moet worden gekocht.
Specialisten missen benodigde medisch apparatuur en instrumenten of werken
met verouderde apparatuur om het medisch werk te verrichten.
Braindrain van specialisten en verpleegpersoneel naar het buitenland vanwege
betere werkomstandigheden en salariëring is een constante dreiging.
Ziekenhuizen ervaren grote tekorten aan financiële middelen door onder
andere achterhaalde prijzen in ziekenhuistarieven.
Tekort aan medicijnen vanwege het feit dat de meeste medicamenten in
vreemde valuta betaalt c.q. geïmporteerd moeten worden.
Verouderde wetgeving uit 1896, die door de jaren heen nauwelijks is
aangepast, maken het de Bedrijf Geneesmiddelen Voorzieningen Suriname
moeilijk zich aan te passen aan de eisen van de markt en de tijd. Hierdoor
maakt men in Suriname nog steeds gebruik van medicamenten klappers en
wordt de vrije geneesmiddelenmarkt/industrie niet gestimuleerd.
BGVS is afhankelijk van de jaarlijkse 40 -50 miljoen SRD van de regering en
kan zich daardoor niet optimaal professionaliseren.
De hygiëne in ziekenhuizen, verpleeg- en bejaardenhuizen is erbarmelijk en is
er nauwelijks ruimte om de omstandigheden van patiënten en bewoners te
verbeteren en lonen uit te betalen.
Hypertensie, diabetes en de daaraan gekoppelde alcoholmisbruik en slechte
eetgewoonten zijn de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid in
Suriname.
Gebrek aan preventiemaatregelen om de burger bewust te maken van
verkeerde leefstijlen.

Doelen:

Wij zijn voorstander van een sterke samenwerking binnen de gezondheidszorg. Dit
wordt ook keten zorg genoemd, waarbij zowel tussen de zorginstellingen onderling
als die tussen overheid, financiers en aanbieders van zorg een gezonde en
synergetische samenwerking ontstaat. In deze nota van 2019 geeft STREI! aan dat de
zorgsector reeds jaren onder druk staat en aan vele invloeden onderhevig is. De
veranderingen op elk gebied, de sterke vergrijzing, de toenemende vraag naar en
complexiteit van zorg, de noodzaak van ketenzorg, de schaarste aan financiële
middelen en de hogere eisen aan het niveau van zorgverlening, zijn de belangrijkste
redenen om een beeld te vormen van de gewenste toekomst van onze zorg en de
organisatie van het aanbod.
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STREI! zal voor moderne wetgeving zorgen zodat er een gezonde
marktwerking in de Surinaamse zorgsector wordt gecreëerd om de
verschillende zorginstellingen en instituten de gelegenheid te bieden zichzelf
te bedruipen (ketenzorg). De overheid zal hierbij een faciliterende en
contolerende rol spelen.
Research en development moeten op een hoger plan geplaatst worden in
volksgezondheidssector zodat het niveau van ons zorgsysteem en het medisch
onderwijs zich sneller ontwikkelen. De ADEK-universiteit zal hierbij een grotere
rol toebedeeld krijgen in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis
Paramaribo en andere ziekenhuizen. Er moet een duidelijk samenwerkingsplan
komen hoe deze partner instituten het medisch wetenschappelijk niveau
zullen moeten opkrikken.
Afhankelijk van de verbeterde economische situatie in het land zullen de
salarissen van alle medische en verplegend personeel rechtvaardig en
navenant verhoogd worden om de braindrain een halt toe te roepen. Ook
zullen
er
extra
gelden
beschikbaar
gesteld
worden
om
de
werkomstandigheden in ziekenhuizen over de gehele linie fors te verbeteren.
Dit zal tot 1 van de grootste prioriteitsgebieden van STREI! behoren. Verdere
studie- en nascholingsmogelijkheden moeten gestimuleerd worden.
De stichting staatsziekenfonds Suriname zal naar een apolitieke instantie
moeten worden omgezet en minder afhankelijk van de overheid moeten zijn
en professioneler moeten worden opgezet, zodat er zelf reserves kunnen
worden opgebouwd. Hierdoor moeten conflicten met verzekerden, vereniging
van medici, apotheken, verzekeringsmaatschappijen en andere zorginstituten
tot het verleden gaan behoren. De zorgpremie voor de burgers moet door de
vrijemarkt mechanisme bepaald worden, met eventueel subsidie voor lagereinkomensgroepen en minder validen.
Er zullen zo snel mogelijk samenwerkingsverbanden met andere Europese
ziekenhuizen moeten worden aangegaan in bijvoorbeeld België en Nederland,
zodat alle Surinaamse ziekenhuizen zo snel als praktisch mogelijk over
modernere apparatuur en instrumenten kunnen beschikken.
De uitwisseling van artsen en specialisten moet weer nieuw leven ingeblazen
worden voor cruciale en ernstige aandoening, zodat het niveau voor moeilijke
ingrepen en kennis van complexe ziektebeelden wordt verhoogd.
Er moet een nieuwe vorm van leren voor het leven voor (huis) artsen worden
opgezet, waarbij digitalisering een grotere rol moet spelen en er met een
puntensysteem wordt gewerkt en de artsen worden verplicht zich bij te
schollen op straffe van uitzetting uit het ambt bij weigering.
Vanwege het toenemend aantal personen met een verhoogde cardiovasculaire
risico’s (zie mortaliteitscijfer B.O.G) is er een dringende behoefte aan het
verminderen van sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten in Suriname. Harten vaatziekten is immers doodsoorzaak nr. 1 in Suriname.
De samenhang tussen de vereniging van Apotheken, Vereniging van Medici,
de verschillende verzekeringsmaatschappijen, de BGVS en andere schakels in
de sector moet sterker worden om een vuist te kunnen maken als
gesprekspartner voor de overheid c.q. ministerie van Volksgezondheid.
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Tactics
De Surinaamse zorginstellingen hebben een platform nodig om zich op elk terrein in
de zorg te bundelen en de kwaliteit te verbeteren. Wij zijn voorstander van een sterke
samenwerking binnen de gezondheidszorg. Een Federatie van zorginstellingen is in
de visie van STREI een vereniging van alle zorg-organisaties. Ze kiest uit haar leden
een bestuur die haar enkele jaren vertegenwoordigd. Jaarlijks legt de Federatie
schriftelijk verantwoording af over het gevoerde beleid en stelt een goedgekeurde
jaarrekening voor 1 juni ter beschikking van haar leden. De directies van de
zorginstellingen participeren als leden binnen de federatie. De Federatie is geen
politieke organisatie en fungeert als zelfstandige entiteit. De Federatie sluit namens
alle aangesloten leden onder andere pensioenen en verzekeringen af namens alle
personeelsleden en kan door de omvang van het leden bestand betere condities tegen
gunstige financiële voorwaarden bewerkstellingen.

Bureau Zorg Toekenning (BZT)
In de visie van STREI roept de minister van Volksgezondheid het BZT-orgaan in het
leven, dat jaarlijks afspraken maakt m.b.t. de zorg namens de verzekeringskantoren
en de overheid met alle zorginstellingen en voert de controle uit op deze
zorgafspraken. De overheid en de zorgverzekeraars benoemen professionele leden
in deze organisatie.
Aan de hand van de afspraken stellen het ministerie van volksgezondheid en
de zorgverzekeraars jaarlijks de subsidies en budgetten t.b.v. zorginstellingen
samen. Maandelijks voor de 22ste van de maand wordt er op basis van de
gemaakte afspraken aan de zorginstellingen een voorschot ter dekking van de
gemaakte kosten overgemaakt.
Per maand worden de werkelijke bezette plaatsen per zorginstelling
gerapporteerd aan het BZT. En eens per kwartaal vind er een afrekening plaats
op basis van de werkelijke bezetting.
Met deze maatregelen worden er controle-aspecten ingevoerd zodat de kosten
maandelijks tijdig bekend zijn en het beleid eventueel in overleg kan worden
aangepast.

Kwaliteit van zorgverlening
Bij de organisatie van het zorgaanbod vormt het streven naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit van het leven van de cliënt het uitgangspunt. De in dit kader te stellen
probleemstelling luidt: welke bestuurlijke organisatie van het zorgaanbod biedt de
beste waarborg voor de kwaliteit van de zorgverlening, waardoor de cliënt optimaal
kan profiteren van de inzet van de hiervoor bestemde middelen? Strei is van mening
dat de kwaliteit van de zorgverlening vooral wordt bepaald door beschikbaarheid,
ontwikkeling en duurzaamheid van:
Een duidelijke visie op het gewenste niveau van zorg,
Een op voorgaande visie gebaseerd zorgbeleid,
Bestuurlijke kwaliteiten van zorgaanbieders
Een cliëntgericht voorzieningenaanbod
De kwaliteit van de ketenzorg
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Competent management
Competent (zorg)personeel (= geschikt voor doelgroep)
Voldoende financiële middelen.
Mogelijkheden
tot
uitbreiden
van
persoonlijke
ontwikkeling
en
vervolgopleidingen betaalbaar maken voor de zorgverleners zodat zijn
optimale kwalitatieve zorg kunnen leveren.
Verdere studie- en nascholingsmogelijkheden.
Verpleegkundigen betrekken bij de ontwikkeling van standaarden en
protocollen.
Ontwikkelen
van
ICT-mogelijkheden
voor
verpleegkundigen
door
geautomatiseerde systemen te implementeren binnen de zorginstellingen.

De algemene volksgezondheid situatie in een land is ontzettend belangrijk, omdat
de gezondheid en de daarmee gepaard gaande productiviteit van de bevolking in een
land te allen tijde gegarandeerd moet zijn en blijven. Een gezonde bevolking zorgt
namelijk voor groei van de economie en bespaart de overheid veel geld omdat er
weinig tot geen druk op dure geneeskundige voorzieningen wordt gelegd. In
Suriname moet de gezondheidszorg een samenspel worden tussen de sector en de
overheid. STREI beschouwt het door haar gepresenteerde sectorenmodel hierbij niet
als een structuur waar niet aan mag worden getornd. Wel zal zij zowel overheid,
financiers en zorginstellingen blijvend stimuleren om in een sfeer van openheid en
zakelijkheid de discussie aan te gaan in het geval beleid wordt gevoerd dat indruist
tegen het gewenste sectorenmodel van ketenzorg.
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STREI!punt | Huisvesting
Huisvestingsprobleem = Politiek probleem
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Missie:
Toegankelijkheid
Surinamers.

tot

betaalbare

huisvesting

voor

alle

meerderjarige

Transparantie bij grondhuuraanvraag.
Boedelproblematiek oplossen.

Visie:
Als alle meerderjarige Surinamers een perceel en woning bezitten, komt er per gezin
meer kapitaal vrij om zichzelf verder te ontwikkelen en te groeien. Zo voldoen we aan
deze basisbehoefte.

Doelen:
Op
zeer
korte
termijn
zorgdragen
voor
nieuwe
moderne
huisvestingswetgeving. Bouwwet moderniseren: kazernebouw toestaan en
appartementsrechten erkennen. Dit zal leiden tot goedkopere woningbouw en
ruimtebesparing.
Beleidsplan aanpak bureaucratie en vriendjespolitiek op het ministerie van
ROGB en SOZAVO. Dit ministerie opheffen en een onafhankelijk –aan het Glis
gekoppeld- instituut opzetten los van politieke bemoeienis.
Op zeer korte termijn grondhuuraanvraag achterstanden inhalen.
Binnen 1 jaar Wetgeving invoeren ten aanzien van Boedel. Hier zullen diverse
deskundigen voor aangetrokken moeten worden om de problematiek in kaart
te brengen en oplossingsmodellen te bedenken.
Betaalbare en toegankelijke huisvesting aan de hand van het economisch
niveau van Suriname en Surinamers. 1. Aanmeldings- en registratieplicht
huisbazen. 2. Onderscheid invoeren sociale en particuliere woningsector. 3.
Verbod verhuur en verkoop in valuta voor woningen die geclassificeerd worden
als sociale huurwoning.
Puntensysteem invoeren voor bepaling huurprijzen en classificeren woningen.
Wetgeving ter oplossen van leegstaande panden want dit verloederd het
stadsbeeld en is kapitaalvernietiging. De huurwaardebelasting moet aangepast
worden.

Tactics:
Informatie verzamelen; totaalaantal grond- en woningzoekenden in kaart
brengen.
Oude grondhuuraanvragen binnen een jaar finaliseren en toewijzen. Nieuwe
grondhuur aanvragen middels een volledig geautomatiseerd systeem indienen
om zo effectiever en efficiënter binnen een termijn van 6 weken grond toe te
wijzen aan burgers. Nieuwe aanvragen zullen digitaal moeten worden
ingediend en het traject kan gevolgd worden door de aanvrager.
Woninghuur moet belasting aftrekbaar omdat volgens ABBB er een verbod is
op willekeur en als hypotheek aftrekbaar is, zou huur dat ook moeten zijn.
Hypotheekaftrek moet omhoog om de middenklasse tegemoet te komen.
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Woonprojecten zodanig plaatsen en inrichten dat de natuur er weinig schade
van ondervindt en vruchtbaar grond vrijkomt voor de agrarische sector.
Industrieën bewust in het achterland Lokeren.
Beleid ontwikkelen zodat de hypotheekrente voldoet aan de norm van
maximaal 4%. En het zo dus weer beheersbaar en betaalbaar is geworden voor
de samenleving
Beleid uitstippelen voor Glis om alle bezette erfpacht en eigendomsgronden
publiekelijk te publiceren zodat mensen die een grondaanvraag willen doen
makkelijk kunnen achterhalen welke beschikbare gronden er in hun regio zijn.
Dit zal de aanvraagprocedure ook versnellen.
Grondspeculanten in kaart brengen en ontmoedigen.
Conform de landhervormingsdecreten is het uitgifte-instituut verplicht in
minimaal 3 media publiekelijk bekend te maken waar de vrije gronden voor de
grondaanvragers zijn. Dit kan worden opgevangen door een steeds
bijgewerkte openbare website.
Een spaarloonregeling invoeren. Dit houdt in dat de werkgever maandelijks
een percentage van het loon overmaakt op naam van de werknemer bij een
bank. De werknemers mogen voor een periode van bv 5 jaar dit bedrag niet
opnemen. En hierna komen ze in aanmerking voor een versoepelde
hypotheekregering met eigen inzetkapitaal. Dit creëert wederzijds vertrouwen
en zal de rente voor een hypotheek doen afnemen omdat de banken meer
financiën hebben om mee te werken en dus de rentetarieven kunnen verlagen.
Wat je allemaal in het leven ook wilt bereiken, je gaat een huis, een thuis moeten
hebben van waar je dat gaat doen. Het is waarschijnlijk een van je eerste doelen als
jongvolwassen om een zelfstandig leven op te bouwen en dus zelfstandig te willen
wonen. Maar als je nu kijkt naar de mogelijkheden die Suriname jou biedt, dan ben
je of radeloos of realiseer je je dat je dit doel misschien pas gaat bereiken als je 40
bent.
Je toekomst van zelfstandigheid zit vol met absurde obstakels, corrupte
perceelaanvraagprocedures,
niet
toereikende
hypotheken
en
te
hoge
hypotheekrentes, huizen en gronden waarvan de waarde bepaald wordt door o.a.
Surinamers in het buitenland die met Dollars en Euro's kunnen betalen en wetgeving
die jou als Surinamer, wonende in Suriname niet ondersteund om dit te bereiken.
STREI! Ziet dit, ervaart dit en weet dat de oplossing ligt bij integere politici die jou
geen worst voorhouden. Wij zullen schoonschip maken bij ROGB en volledige
modernisering van aanvraagprocedures, wet en regelgeving om de prijzen af te
stemmen op het niveau van ons, van Surinamers in Suriname. En o.a. een
spaarloonregeling om ervoor te zorgen dat banken goedkoper kunnen lenen aan
eenieder die een lening wil aangaan om te bouwen aan zijn of haar toekomst.
De keus is aan JOU om een beter leven en een betere toekomst af te dwingen. Politici
zijn verantwoording schuldig aan JOU en STREI! zal deze verantwoordelijkheid
dragen.
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STREI!punt | Controle & Veiligheid
Veiligheidsprobleem = Politiek probleem
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Het veiligheidsvraagstuk is niet alleen een kwestie van criminaliteit bestrijden, maar
ook een kwestie van zodanig beleid voeren zodat controle en veiligheid in alle
onderdelen en sectoren van de maatschappij worden geïntegreerd. Hierdoor kunnen
criminaliteit en corruptie in het algemeen tot een onaantrekkelijke optie worden
gemaakt. Bij goede controle- en veiligheidsbeleid moet worden gedacht aan de
veiligheid op goed onderwijs (waardevolle en wereldwijd geaccepteerde diploma’s).
Opleidingsmethoden blijvend verbeteren en opleidingen accrediteren naar
internationale standaarden. Veiligheid op de volksgezondheid, zodat verzekeringen
betaalbaar blijven en dat iedereen verzekerd is van uitstekende medische
behandeling en hoogwaardige medicijnen. Wij van STREI! zijn er ook van overtuigd
dat als men veiligheid op straat en in het verkeer wilt, er eerst aan de
randvoorwaarden daarvoor moeten worden voldaan c.q. controles en boetes flink
moeten worden opgevoerd. Werkgelegenheid bieden is bijvoorbeeld een manier om
de veiligheid in het land te vergroten. Wij geloven dat mensen graag veilig en gezond
willen werken en dat bedrijven hun mensen een veilige werkomgeving willen bieden.
Het is belangrijk dat veiligheid werkbaar is. Het moet in balans zijn met de productie.
Veiligheid op een goed en waardevast pensioen is ook zeker gewenst. Maar ook de
veiligheid op gezond drinkwater voor iedereen in geheel Suriname en een kwikvrije
omgeving en het behoud van onze bossen voor een beter milieu, maken deel uit van
het controle en veiligheidsvraagstuk. De burger heeft ook recht op een veilige en
hoogwaardige dienstverlening, zonder dat corruptie hierbij een rol speelt.

Missie:
Veiligheid en controle over de gehele linie van sectoren en onderdelen in de
maatschappij doorvoeren, zodat het uiteindelijk zal resulteren in minder
criminaliteit en meer kansen voor elke burger die participeert in de
maatschappij. Hiertoe de instituten in stelling brengen en ombudsinstanties
opzetten ter bescherming van de rechten van de burger.
Visie:
De criminaliteit met meer dan 50% terugdringen met behulp van verbeterde
wetgeving, efficiënte controlemechanismen, uitbreiding van de rechterlijke macht en
het openbaar ministerie en zwaardere straffen en boetes toepassen, om zo het
veiligheidsgevoel in Suriname fors te verhogen.

Doelen:
Rechtszekerheid moet voor elke burger in Suriname gegarandeerd zijn. Elke
Surinamer moet erop kunt rekenen dat zijn of haar rechten geëerbiedigd
worden en dat men het recht ook kan uitoefenen. Versterking van het justitieel
apparaat is hiertoe een voorwaarde.
STREI! zal zich inzetten voor nieuwe moderne strafrechtwetgeving. Zwaardere
straffen invoeren, maar ook een goed resocialisatie plan introduceren zodat
ex gevangen en daklozen ook weer gaan participeren in de economie en in de
samenleving. Voor kleinere vergrijpen dient een beleid van alternatieve
straffen te worden ontwikkeld.
Veiligheid terugbrengen in de gevangenissen, zodat mensen in detentie een
menswaardige behandeling krijgen en ook aan hun ontwikkeling binnen het
gevangeniswezen kunnen werken.
Een concreet beleidsplan uitwerken om delinquenten en zwervers volledig te
rehabiliteren in de samenleving. Opleidingen en vakgerichte cursussen
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aanbieden, psychische begeleiding en een mobiliteitsbureau oprichten om
delinquenten na hun straf aan het werk te helpen.
Er moet ook budget worden vrijgemaakt om het daklozenprobleem op te
lossen en drugsverslaafden in Suriname per direct te kunnen verplichten te
resocialiseren. Hierbij is degelijke wetgeving, professionele- opvang en
begeleiding een voorwaarde.
Middels regelmatige cursussen en trainingen, controlemechanismen en
roulatie van beambten in de controle- en veiligheidssector (douane, politie,
cipiers en militair korps) zo veel als mogelijk corruptie en vriendjespolitiek
bestrijden en de pakkans verhogen.

Tactics:
Informatie verzamelen; het totaalaantal (draaideur) criminelen en zwervers in
kaart brengen. Zwaardere straffen invoeren voor alle strafbare feiten en in het
bijzonder daden die veel menselijk leed veroorzaken zoals roofmoord, rijden
onder invloed van drank, misbruik van minderjarigen, etc.
Alle veiligheidsinstanties met wapen- en opsporingsbevoegdheid zoals de
Politie, Douane, Penitentiaire Ambtenaren en gewapende diensten bij de
overheid etc. moeten een grondige assessment ondergaan om zo de integriteit
bij de gewapende machten te verhogen.
Om de corruptie te verdringen zal er een beter beloningsbeleid gevoerd
moeten worden voor de gewapende macht en andere bevoegde wapendragers.
De instapvoorwaarden om politieagent of douaneambtenaar te worden moet
omhoog worden getrokken van mulodiploma naar Middelbareschooldiploma
of gelijkwaardig.
Er zal flink geïnvesteerd worden in betere werkomstandigheden, materialen en
uitrusting. Er zullen constant trainingen en cursussen verzorgd moeten
worden om de gewapende diensten efficiënter hun controle en veiligheidswerk
te kunnen laten uitvoeren.
Volledig geautomatiseerd en gedigitaliseerd systeem invoeren bij het KORPS
om zo efficiënter en effectiever te werk kunnen gaan. Dit systeem wordt
gekoppeld aan CBB en zal met het invoeren van het ID-nummer en naam alle
persoonsgegevens en strafbare feiten c.q. openstaande boetes en
misdaadverleden moeten weergeven.
Preventief beleid invoeren met meer politie op de straten en wijken.
Zichtbaarheid verlaagd criminaliteit. Buurtwachten stimuleren in de wijken en
in nauw contact brengen met politie.
Verplichte statistische metingen en jaarlijkse rapportages van alle cijfers
binnen het politieapparaat produceren om zo de daling/stijging van de
criminaliteit en andere factoren te kunnen meten en daarop in te spelen.
Strengere grenscontrole invoeren en ter plekke ondersteunen met militairen in
detachement.
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Investeren in camerabewakingsprojecten op strategische plekken om het
veiligheidsgevoel te verhogen en preventief op te treden tegen misdaad. Met
in achtneming van Privacy van de bevolking?

Waarom is controle en veiligheid in Suriname zo belangrijk?
Controle en veiligheid zijn twee aspecten die flink zijn aangetast de afgelopen
decennia en die tot gevolg hebben dat corruptie, criminaliteit en straffeloosheid
zowat zijn ingeworteld in alle geledingen van de maatschappij. Het is zelf een way of
life geworden en vrijwel iedereen wil zo snel mogelijk aan veel geld komen zonder al
te veel daarvoor te doen. Iedereen wil bijvoorbeeld een baantje bij de overheid, omdat
men weet dat er niet verschenen of gepresteerd hoeft te worden. Komt er nog bij dat
het neks no fout adagium flink heeft ingehakt in het uitoefenen van normen en
waarden bij een groot deel van de bevolking. Hierdoor is de stap om tot criminaliteit
en corruptie over te gaan zeer klein geworden. Controle en veiligheid verhogen in
Suriname zijn essentiële middelen om een mentaliteitsombuiging teweeg te brengen
en een ommekeer te brengen in de onrechtvaardigheid die grote groepen burgers in
Suriname wordt aangedaan. De samenleving om ons heen verandert voortdurend.
Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op.
Om deze uitdagingen aan te kunnen, zijn goed werkende controlemechanismen en
instituten & duurzame veiligheid in Suriname op alle gebied essentieel.
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STREI!punt | Diversificatie Economie
Economisch probleem = Politiek probleem
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Strategische Diversificatie van de Economie
In Suriname is er behoefte aan een strategie waarmee de economie middels meerdere
(hulp)bronnen wordt gekenmerkt. Diversificatie van de economie is nodig zodat grote
risico’s kunnen worden vermeden of opgevangen, wanneer staatsinkomsten door
daling van bepaalde grondstofprijzen teruglopen. Met diversificatie kan, door een
andere mix van (grondstoffen) export, capaciteitsverhoging of importbeperking, de
staatsinkomsten duurzaam veilig worden gesteld. Het is belangrijk dat er meer wordt
geëxporteerd door Suriname vanwege de hoge staatschuld in US-dollars die nog
afbetaald moet worden en om de nu nog benodigde eigen importdekking te
verzekeren. Verder is er valuta nodig om de druk op de SRD te verlagen. Door de
tekorten aan US Dollars is de kans op depreciatie van de SRD heel groot, vanwege het
vraag en aanbod mechanisme.
Om deze doelen te kunnen bereiken is industriële ontwikkeling en een professionele
dienstensector noodzakelijk. Met behulp van de bezuinigingsmaatregelen die gelijk
hun intrede zullen doen als STREI! regeerverantwoordelijkheid verkrijgt, moet
zodanig beleid gevoerd worden, zodat de negatieve gevolgen de minderbedeelde
burgers zo weinig mogelijk raken.
Allereerst moet de verhouding tussen de inkomsten en uitgaven van de regering fors
omlaag. Dit wordt de Cost/Income Ratio genoemd. Op dit moment is nog niet
duidelijk wat de Cost/Income ratio van Suriname is, maar dat zal met deskundigen
binnen no time na mei 2010 berekend worden, zodat met de bezuinigingen, het
rationaliseren van het ambtenarenapparaat en de belastinghervormingen kunnen
worden aangevangen. Hierbij is belangrijk inkomstenverlies in te perken.

Missie:
STREI! wil door middel van het bestrijden van corruptie en het terugbrengen
van de juiste normen en waarden zoals openbarheid van bestuur in de
Surinaamse politiek en een professionele macro-economische aanpak, er
voor zorgdragen dat er welvaartsgelijkheid voor iedereen ontstaat.
Visie:
De Surinaamse economie gezond maken zodat de voorwaarden voor
industriële ontwikkeling en professioneel gestuurde sectoren wordt
geschapen, om welvaart voor elke Surinamer en herstel van de economie te
creëren op de middellange termijn 2020 – 2025.
Tactics
Basisuitgangspunt is dat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden, reden
waarom het noodzakelijk is te beginnen met een inventarisering van wat in
andere landen aan kennis en kunde aanwezig is. (Modellen en best practices
overnemen en de Diaspora betrekken bij de ontwikkeling en expats stimuleren
in Suriname te komen werken).
Productie blijft in handen van Suriname en ingehuurde bedrijven /
deskundigheid wordt per periode van 1 jaar betrokken door middel van een
contract met prestatie-indicatoren (KPI’s). Contract verlengen indien KPI’s
positief uitvallen. Commissies zullen worden belast met het monitoren van de
productie en maken een 3-maandelijkse rapportage over de voortgang aan de
regering/DNA.
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Om de bedrijvigheid te stimuleren en industriële ontwikkeling op gang te
brengen, zal het ondernemerschap voor alle categorieën gestimuleerd moeten
worden om snel over vergunningen te kunnen beschikken (virtueel) en de
administratieve rompslomp te minimaliseren. Binnen een week moet alles
geregeld zijn om een eigen bedrijf te starten. Hiervoor KKF inzetten.
Hierbij speelt het innoveren van de dienstensector in Suriname een belangrijke
rol. Door de dienstensector parallel te laten groeien met de bedrijvigheid in
het land zal de productie toenemen. Mensen zullen dan minder lijflijk
aanwezig hoeven te zijn om hun zaken te regelen en veel zaken kunnen via
het internet of telefonisch worden afgehandeld waardoor productie niet wordt
gestagneerd en zal toenemen.
Door de dienstensector te innoveren kan er ook veel werkgelegenheid
binnengehaald worden om outsourcingactiviteiten voor bedrijven uit het
buitenland te kunnen voeren. Ook zal de export (als de productie eenmaal op
gang komt) fors toenemen als vertragende bureaucratie bij douane en
navenante ministeries wordt vervangen door een professionele dienstensector
en zal de controle ook toenemen.
Als eenmaal industriële productie op gang komt door de innovatie, trekt dat
weer andere bedrijven aan. Hierdoor wordt de economische groei gestimuleerd
en krijgt de overheid weer meer geld binnen door middel van belastingen. Het
invoeren van de BTW zal ook voor extra inkomsten zorgen waarbij zowel de
informele- als de formele sector hieraan bijdraagt.
Met subsidies kan de bedrijvigheid en de productiviteit in het land
gestimuleerd worden. Vanwege de precaire financiële gezondheid van de
overheid (2020) zal dat in het begin een uitdaging zijn. De overheid kan er wel
voor kiezen belastingkortingen te verlenen en innovatiekredieten te
verstrekken zodat er voorlopig niet gesubsidieerd hoeft te worden.
De bestaande vorm van Concessieverlening waarin de concessiehouder
ongebreideld zijn gang kan gaan (zoals de huidige houtkap en
goudconcessies) is niet meer van deze tijd en moet te allen tijde worden
verboden. Nieuwe contractvorm van concessie is noodzakelijk per
productgebied.
Als de economie gezond is gemaakt door de bovenstaande maatregelen, zal verder
gekeken worden hoe de economie van Suriname verder te diversifiëren met andere
alternatieve producten die in het buitenland succesvol en duurzaam zijn gebleken.
Op korte termijn dient houtkap, goud mijnen en kwikgebruik vervangen te worden
door duurzame technieken. De overheid kan er toe overgaan om gelden te
subsidiëren of te lenen aan ondernemers of bedrijven om de volgende sectoren te
innoveren en een push te geven:
Tuinbouw, Agri & Voeding om de import te beperken en zo geld te besparen.
Water botteling.
Het stimuleren van duurzame energie.
Gezondheidszorg en infrastructuur.
Chemie (Silica), High Tech (Internet bandbreedte en Wifi verbeteren)
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Logistiek en de creatieve industrie (sectoren als beeldende kunst, theater,
mode, design, grafische media, muziek, reclame, vormgeving en
softwareontwikkeling, internet etc.)
NB: Alle bestaande concessies moeten worden ingetrokken en na bestudering
herijkt. Dit geldt zowel voor Iamgold (en andere) goudconcessies als voor lokale
concessies afgegeven aan bijvoorbeeld DNA-leden. Herijken moet als doelstelling
hebben dat inkomsten middels deugdelijke rapportages zichtbaar worden gemaakt
t.b.v. belastingafdrachten. Bij goudconcessies zal niet al het goud worden
‘weggedragen’, maar er komt een verplicht afdracht percentage aan de Centrale Bank
van Suriname als belasting. Deze indirecte vorm van belastingafdracht zal als basis
dienen voor het dekken en sterk houden van de nationale munt.
Concessies dienen onder direct beheer van Suriname te geschieden en ingehuurde
partijen/bedrijven moeten worden betaald voor het werk dat zij uitvoeren. Het is
momenteel onduidelijk hoeveel kg goud in handen van Suriname komt, blijft en nog
is. De goudproductie is officieus 30.000 kg per jaar (feitelijk zal dit veel meer zijn).
De waarde van 30.000 kg goud is bij een prijs van USD 40.000 per kg gelijk aan 1.2
Miljard USD. Dat is dus 100 Miljoen USD per maand, waarvan het nu onduidelijk is
hoeveel ten goede komt aan de Staat.
Duidelijke regelgeving en transparantie zijn essentieel om de diversificatie te doen
slagen.
In november 2018 merkte het IMF op, dat de externe positie van Suriname weliswaar
is verbeterd door een exporttoename van goud, maar vooralsnog kwetsbaar blijft
vanwege de fluctuatie van grondstofprijzen op de wereldmarkt. De IMF benadrukte
dat een noodzakelijke voorwaarde voor verbetering van de economie door
diversificatie. Daarnaast is er ook verbetering nodig van het businessklimaat en
moeten de financieringsbelemmeringen voor de private sector uit de weg worden
geruimd om tot een stabiele macro-economie te komen.
Volledig in lijn daarmee stelt STREI! vast dat diversificatie van de economie een
stabielere basis garandeert om de staatsinkomsten duurzaam veilig te stellen. Hierbij
wordt gedacht aan het verbreden van het exportassortiment, waarbij ook andere
(bij)producten worden geproduceerd en geëxporteerd dan de eigen grondstoffen.
(Voorbeeld: in plaats van alleen rondhout productie en export van halffabricaten zoals
planken of eindproducten zoals allerlei artikelen zoals meubels, bouwpakketten en
triplex). Daarvoor is echter geld en capaciteit nodig. Alleen dan kan er geïnvesteerd
worden in de diversificatie van onze productie en export en in andere alternatieve
exportproducten.
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STREI!punt | Werkgelegenheid
Werkgelegenheidsprobleem = Politiek & Economisch probleem
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Waarom is werkgelegenheid in een land zo belangrijk?
Werkgelegenheid biedt gelijke kansen aan eenieder en vormt de basis van elke
economie. Het schept de mogelijkheid voor een goed leven. Wanneer iemand werkt
en geld verdient, kunnen wensen gerealiseerd worden, afhankelijk van de inkomsten.
Basiszaken zoals eten, drinken, elektriciteit, water, vervoer en kleding, Maar ook de
luxere zaken, denk aan een eigen huis of auto, vakanties, een airco. Zonder een
sterke werkende bevolking krijgen veel aanverwante sectoren zoals de handel,
woningbouw, andere productiesectoren, de belastingdienst en daardoor de regering
het heel zwaar. Werkgelegenheid stimuleert de ontwikkeling van de bevolking en is
de grootste aanjager van een economie. Door de productie en de werkgelegenheid te
verhogen groeit de economie, de inkomsten voor de regering worden groter en de
uitgaven minder, het Bruto Binnenlands Product stijgt. Een hoger BBP maakt Suriname
kredietwaardiger met als gevolg een betere credit rating. Voor Suriname is dit
noodzakelijk om tegen lagere rentes te kunnen lenen om investeringen te kunnen
plegen of oude nadelige leningen over te sluiten. Hoe kredietwaardiger en stabieler
een land is, hoe groter de aantrekkingskracht op buitenlandse investeerders (Foreign
Direct Investments) en hoe harder het BBP zal groeien. De werkende klasse is de
motor van elke economie.

Werkgelegenheid
Werkgelegenheid is onlosmakelijk verbonden met de staat van de economie en de
productiviteit in het land. De overheid speelt dus een belangrijke rol als het de
werkgelegenheid in het land wil stimuleren en duurzame verhoging van de
productie tot stand wil brengen. Alvorens in detail hierop in te gaan, moet er een
scan gemaakt worden van de elementen die als voorwaarden dienen voor een
efficiënt werkgelegenheidsbeleid.

Missie:
Een gediversifieerde economie van diverse productie- en dienstensectoren nastreven
en studerende klassen overeenkomstig laten mee stromen. (Studies/het curriculum
moeten aansluiten bij de economische pilaren van het land.)

Visie:
Een zodanig economisch klimaat creëren, zodat elke Surinamer die bereid is te
werken een baan kan vinden en een gezond en goed leven kan leiden.

Doelen:
Een verantwoord economisch beleid voeren zodat de werkende klasse verder
kan groeien. Meer ambtenaren kansen buiten de overheid aangaan met als
gevolg dat de inkomsten van de staat significant worden verhoogd en de
overheidsuitgaven drastisch worden verlaagd. Om diversificatie en groei van
de economie mogelijk te maken, zijn er investeringen nodig om
werkgelegenheidsplannen te kunnen uitvoeren en productie verhogende
maatregelen te kunnen treffen.
STREI! zal een vervroegde eenmalige uittreding invoeren voor ambtenaren,
vanaf 50 jaar (VUT). Dit zal erin resulteren dat alle werknemers opschuiven in
rang en er meer jongeren aan bod zullen komen in hogere functies.
Tegelijkertijd zal er aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkgelegenheid
gecreëerd worden.
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Efficiëntere belastinginningen worden mogelijk gemaakt in i.h.b. de goud- en
hout en aanverwante sectoren, casino’s etc. Werken met voorcalculaties, ook
voor
grondbeschikkingen
Fiscale hervorming doorvoeren waarbij het doel van de overheid is om meer
succesvolle werkenden te hebben waardoor de staatsinkomsten verhoogd
worden.
BTW versneld invoeren om zo snel mogelijk de fiscale bijdragen van de
informele sectoren te verwezenlijken.
Duizenden banen creëren om de belastingdienst met een elitekorps te
versterken voor een efficiëntere belastinginning in het gehele land. Door meer
gebruik van IT mogelijkheden de fysieke activiteiten van de belastingdienst
efficiënter inrichten.
Hierbij gebruik maken van het ambtenarenapparaat, werkzoekenden en
vroege schoolverlaters als bron voor deze banen. (Goed afstemmen met
sociale partners).
Zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan ambtenaren om hen om te vormen
tot zelfstandige ondernemers. De ondernemers ondersteuning bieden met een
grotere kans op succes. Met als gevolg minder uitgaven en meer inkomsten
voor de staat
Oude schulden van de huidige regering oversluiten tegen gunstiger rente- en
betalingsvoorwaarden, zodat de aflossingsdruk wordt verlaagd en er
miljoenen US dollars worden bespaard om te gebruiken voor andere
doeleinden.
Wettelijke hervormingen voor gedateerde beloningssystemen voor hogere
overheidsfunctionarissen en parlementsleden doorvoeren. Salarissen, dubbele
salarissen, pensioenen en kosten voor gezondheidszorg e.d. voor o.a. DNA
leden en ministers aan banden leggen. Er moet flink worden bezuinigd bij de
overheid.
Wettelijk invoeren van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) in het
beloningssysteem van het gehele ambtenarenapparaat om fraude en niet
presterende functies tegen te gaan. Hierdoor dubbele banen en lonen
bestrijden
en
aanvangen
met
het
hervormingsbeleid
van
het
ambtenarenapparaat.
Systeem invoeren waarbij de leidinggevende verantwoordelijk is voor de
effectiviteit van zijn team. Klokkenluiders zullen de motor zijn in dit systeem,
zodat er meer maatschappelijke controle ontstaat.
Openbaar Ministerie en jurisdictie aanzienlijk versterken (desnoods met
expats) om hiaten in bovenstaande maatregelen te dichten en om grootschalig
corruptie- onderzoek en vervolging effectief te kunnen uitvoeren.
Professioneel macro-economisch beleid voeren om de waarde van de SRD te
verhogen en stabiel te houden en inflatie te beperken tot normale waarden.
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Kosten van salarissen en privileges van DNA-leden aan banden leggen. BV
auto’s die minister voor een habbekrats kunnen overnemen stoppen. Alle
overheidsvoertuigen gaan naar de veiling wanneer deze niet meer bruikbaar
zijn.
Invoeren van toeslag/eigen bijdrage bij gebruik van dienst of lease
auto/woning.

De werkloosheid staat nu op 21% en STREI! wil dit in 2 jaar tijd terugbrengen naar
onder de 8% door de onderstaande maatregelen uit te voeren.
De diaspora meer bij de ontwikkeling van Suriname te betrekken.
Onderzoek en ontwikkeling (R&D) aan de AdeKus stimuleren/subsidiëren.
Visserijsector - moet van zee- en riviervisserij naar kweekvisserij:
●

Aqua cultuur in Suriname introduceren en stimuleren.

●

Viskweek is een mogelijk antwoord op overbevissing en kwikvrije vis.

●

Visvoer en vismeelproductie zal nieuwe werkgelegenheid creëren.

●

Viskweek is duurzaam en ontlast het milieu en ordent de visserijsector.

●

Trainen van huidige vissersgilde voor de viskweek is een voorwaarde.

Pluim en Veeteelt
●

Kleine ondernemers stimuleren en begeleiden.

●

Eigen productie van kip en andere vlees- en aanverwante producten
stimuleren

●

Kweekomstandigheden
beschikbare grond.

●

Export van vleesproducten bevorderen in de regio en import van kip en
andere vleesproducten verlagen/stoppen.

●

Goede B2B distributielijnen creëren/stimuleren tussen de handel en de
pluimveeboeren.

●

Wetgeving aanpassen om boeren en ondernemers te beschermen tegen
oneerlijke
concurrentie,
prijsopdrijvingen
en
bureaucratie
(vergunningsaanvragen etc.)

●

Samenwerkingen aangaan met buitenlandse partners om export te
vergemakkelijken.

bevorderen

met

moderne

faciliteiten

en

Landbouw
●

Grootschalige en coöperatieve landbouw stimuleren in de districten en
in het achterland. Hierbij voorzichtig beginnen met kassenteelt.
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●

In de binnenlandse dorpen landbouw en veeteelt stimuleren om in die
gebieden de productie te verhogen en werkgelegenheid en
zelfvoorziening te creëren en te stimuleren. Distributienetwerken op
elkaar afstemmen voor directe verkooplijnen naar de consument toe en
ook naar fabrieken t.b.v. de export en binnenlandse vraag.

●

Per district of regio focussen op het excellent cultiveren van 1 of 2
producten en tuinbouw stimuleren.

●

Industriële kassenbouw in de districten initiëren voor het cultiveren van
groente en andere plantproducten; zoals bloemen etc. voor
exportdoeleinden.

●

Duurzame rijst- en suikerproductie nieuw leven in blazen ter verhoging
van de productie met als hoger doel export van hoogwaardige rijst- en
suikerproducten.

●

Belastingen op landbouw materialen en gereedschap minimaliseren of
afschaffen. Subsidies verstrekken als er een onderbouwd businessplan
is met duidelijke terugverdieneffecten.

Toerisme
●

Het brengen van toerisme naar een belangrijke pijler van de economie.

●

De veiligheid in geheel Suriname en vooral in de toerismegebieden per
direct verhogen en de militairen desnoods via een noodverordening
meer bevoegdheid geven om orde te brengen in de omgeving van de
grenssteden Albina en Nickerie en het overige binnenland.

●

Horecacultuur en klantvriendelijkheid moeten omhoog door gerichte
scholing.

●

Albina en in mindere mate Moengo per direct hoogwaardig verfraaien,
renoveren en marketen en zo veel mogelijk productiemogelijkheden
identificeren met raakvlakken aan de behoeften van de FransGuyanezen. Albina moet de poort naar Europa worden en de lokale
bevolking en andere werkzoekenden werkgelegenheid bieden.

●

Visumplicht voor toeristen per direct afschaffen en een realistisch
strategisch marketingcommunicatieplan opstellen hoe concrete
invulling aan de toerismesector te geven.

●

Scholing nog beter afstemmen op de praktijk en gidsen in het
binnenland registeren of werven en omscholen tot volwaardige
oerwouddeskundigen.

●

Koolstofopslag en behoud biodiversiteit inzetten om fondsen van de
internationale gemeenschap te verkrijgen (zie REDD+ Guyana deal met
Noorwegen).

●

De toeristische dorpen in het binnenland d.m.v. KKF begeleiden in
themabestemmingen. De beheerders stimuleren en ondersteunen bij
hun bedrijfsvoering.
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●

Industrieën in het grensgebied opzetten gericht op verregaande handel
met Frans-Guyana.

Mijnbouw
●

Afstappen van mijnbouw als primaire pijler van de economie.

●

Alle goudconcessies herevalueren of in de boezem van de staat
terugbrengen en op basis van 1 rechtspersoon per concessie uitgeven.
Hierbij moeten vooraf de inkomsten vastgesteld worden.

●

Een luchtscan maken van het totale goud- en mijnbouwgebied van
Suriname en dat onderverdelen in focusgebieden. In de focusgebieden
alle goudzoekers registeren t.b.v. belastingafdracht. Illegaliteit eerst
coulant aanpakken en daarna bestraffen.

●

Zo snel als mogelijk kwikvrij goudmijnen stimuleren/subsidiëren en
hierdoor meer inzicht verkrijgen van de omvang van deze sector inzake
belastingafdracht.

Houtkap:
●

Per direct de export van rondhout stopzetten en overgaan tot het
produceren van half- en eindfabricaten om werkgelegenheid te creëren
en export te bevorderen.

●

Mogelijkheden bekijken om een grote meubelgigant tegen gunstige
regeling in Suriname te krijgen om ook eindproducten in Suriname te
maken.

●

Houtkapconcessies natrekken en direct terugvorderen indien het riekt
naar malversaties en rondhout zoveel mogelijk via de rivieren
vervoeren.

●

Grootschalige
houtkap
strategisch
herplantingsprogramma’s opstarten.

doen

afnemen

en

Algemeen
Eigen verwerking van grondstofproducten voor de verschillende
productiesectoren stimuleren/subsidiëren. (I.p.v. alleen primaire producten,
meer secundaire producten produceren).
Jonge en startende ondernemers, voornamelijk in de productiesector,
stimuleren met belastingvrijstelling de eerste 3 jaar.
Buitenlandse investeerders stimuleren met tijdelijke incentives voor import op
productiemachines en aankopen.
Outsourcing uit Nederland halen om de dienstensector te versterken. Outlook:
5.000 extra banen.
Een goed belonend corruptiemeldpunt instellen, om corruptie te bestrijden en
zo de sociale controle te verhogen.
Diaspora met aantrekkelijke voorwaarden stimuleren om de kwaliteit van
productie te komen verhogen.
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De mogelijkheden bekijken om een zonnecellenfabriek in Suriname te
ontplooien. Outlook: 12.000 extra banen en buitenlandse export een boost
geven.
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STREI!punt | Basisinkomen
Welvaartsprobleem = Politiek probleem
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Onderdeel van de missie van STREI! is om welvaart en welzijn voor alle Surinamers te
realiseren door het invoeren van een Basisinkomen. Dit is een vast inkomen, dat aan
iedere (volwassen) burger onder de armoedegrens zal worden verstrekt onder
redelijke voorwaarden. Hoofddoelstelling van dit instrument is om een inkomen te
realiseren dat net genoeg is om van rond te komen en deel te nemen aan de
maatschappij. Naast dit Basisinkomen is iedereen uiteraard vrij, om extra te verdienen
en/of voor zorgtaken of vrijwilligerstaken te kiezen.
Uit onderzoek is gebleken dat mensen enorm gerustgesteld zijn als ze te horen
krijgen dat zij in aanmerking komen voor een (onvoorwaardelijk) Basisinkomen. Deze
rust komt, volgens de deelnemers, voort uit de bestaanszekerheid die dit
Basisinkomen geeft.

Missie:
De Politieke Partij STREI! streeft naar een structurele verandering van het besturen
van Suriname teneinde een meer dienstbare bijdrage te leveren aan de welvaart en
het welzijn van alle Surinamers en Suriname te bevrijden van nepotisme,
staatskasroof, inflatie, belastingfraude en maatschappelijke en sociale ongelijkheid.

Visie:
Dit zal onder andere verwezenlijkt worden door de prestaties steeds langs de lat
van ethische codes die betrekking hebben op normen en waarden, te leggen, zodat
iedere Surinaamse burger op een menswaardig bestaan mag rekenen.

Doelstelling Basisinkomen
Iedere volwassen Surinaamse burger heeft recht op een Basisinkomen. Een
basisinkomen dat zekerheid biedt om zich van de minimale levensbehoeften te
kunnen voorzien, zoals voeding, kleding en scholing en een goed dak boven het
hoofd. Een goed ingevoerd systeem hiervoor zorgt voor minder ongelijkheid, minder
armoede, minder kindersterfte, lagere gezondheidskosten, minder criminaliteit,
betere schoolresultaten en zelfs economische groei.

Strategie invoering Basisinkomen
Allereerst zal een haalbaarheidsonderzoek moeten worden uitgevoerd en na een pilot
een Wetsvoorstel worden gemaakt, dat na parlementaire goedkeuring kan worden
vastgesteld. Verder zal onderzocht moeten worden hoe de invoering van het
Basisinkomen gefaseerd kan worden en hoe de administratieve last
(Informatiesysteem en procedures) kan worden beheerd en beheerst. De strategie en
het plan om de gewenste situatie voor het Basisinkomen te bereiken is als volgt:
1. 2020 – 2021: Haalbaarheidsonderzoek Basisinkomen. De armoede grens in
Suriname is op basis van de peildatum uit het referentie jaar 2015, door het
wetenschappelijk bureau van STREI! bepaald op 963.40 SRD in 2015. Als
hierbij de inflatie van de afgelopen 3 jaar wordt doorgerekend, verschuift de
armoedegrens naar ca. SRD 3.000,00 minimaal. Het basisinkomen zal dus
vanaf dit punt doorgerekend worden.
Er zal gezien de precaire economische situatie van het land eerst moeten
worden getoetst of het minimumbedrag van SRD 3.000 binnen een bepaalde
termijn haalbaar is. Hierbij zal met name berekend worden wat de regionale
inkomstenbehoeften (levensstandaard/kostenniveau) en de minimale leeftijd
van rechthebbende personen zou moeten zijn. Vanuit de algemene planning
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van STREI! prioriteiten zal het beschikbare budget ook bepalend zijn voor de
financiële haalbaarheid.
2. 2021 – 2022: Pilot, Toetsing en ontwikkeling (concept) Wetsvoorstel
Basisinkomen. Als onderdeel van deze activiteit zal er een beperkte (duur en
plaats) pilot moeten worden uitgevoerd in een nader te bepalen district,
waarbij vooraf de situatie van het district in kaart wordt gebracht en de
verwachte uitkomst wordt gedefinieerd. Aan het einde van deze pilot, zullen
de resultaten plenair worden behandeld in de DNA en gecommuniceerd met
de burgers. (Paramaribo lijkt me aangewezen vanwege de kosten).
3. 2022 – 2023 Wetsvoorstel Basisinkomen bekrachtigen/aannemen. Bij
akkoord in de DNA zal het Wetsvoorstel worden bekrachtigd en aangenomen.
In deze periode dient de administratieve organisatie, het Informatiesysteem
voor het Basisinkomen alsmede de invoeringsprocedure worden ontwikkeld.
Daarnaast dienen Key Performance Indicators (KPI’s) te worden gedefinieerd
om de kwaliteit van het invoeringsplan en de invoering zelf te volgen door DNA
en het volk.
4. 2023 – 2024 Gefaseerd invoeren van het Basisinkomen. Het spreekt
voor zich dat de invoering van het Basisinkomen, niet ineens voor alle
districten kan worden ingevoerd. Het gefaseerde invoeringsplan zal hiervoor
leidend zijn. Aan de hand van de KPI’s zal de performance van het plan
Basisinkomen worden gevolgd en waar nodig bijgestuurd. (Hier kijken naar de
inkomsten en de uitgaven per huishouden in de diverse districten).
5. Vanaf 2025, invoering Basisinkomen voor geheel Suriname. Dit beleidsplan
verwacht een complete invoering in het jaar 2025 gerealiseerd te hebben. Hoe
wil STREI! dit aanpakken? Aan de hand van de economische situatie in het land,
zal stapsgewijs over de gehele linie van behoeftigen, over een bepaalde
periode het basisinkomen opgevoerd worden naar het gewenst en
doorgerekend bedrag. Denk hierbij aan het verhogen van het basisinkomen
met 100 SRD per kwartaal, totdat het gewenste niveau is bereikt.

Tactics
Basisuitgangspunt is dat het noodzakelijk is te beginnen met een
inventarisering van de ontwikkeling en invoering van een Basisinkomen in
andere landen.
Een Commissie Basisinkomen dient te worden aangesteld die belast wordt met
bovenstaande plan. Het plan wordt opgedeeld in deelplannen, die elk
maximaal 3 maanden mogen duren. Elk deelplan moet een vooraf gedefinieerd
resultaat opleveren. Waar nodig, worden er externe deskundigen aangesteld
die werken aan de deelplannen, waarbij maximaal contracteren telkens op 3
maanden is gesteld.
De Commissie Basisinkomen wordt ook belast met het monitoren van zowel
de pilot als de nationale invoering. De bewaking van de nationale invoering zal
ook door de commissie worden gedaan, die 3-maandelijks rapporteert over de
voortgang aan de Regering/DNA.
Leidend voor de bepaling van de hoogte van het Basisinkomen moet de
actuele minimale kosten van levensonderhoud zijn, die per regio kunnen
verschillen.
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De hoogte van het Basisinkomen zal ook geïndexeerd moeten worden om in
de pas te lopen met de kosten van levensonderhoud (per regio). Dit moet
jaarlijks opnieuw vastgesteld worden.
Kijk niet alleen naar de effecten op financieel gebied, maar geef ook aan welke
effecten zich voordoen op andere leefgebieden, zoals gezondheid, werk,
wonen, recreatie etc.
Categoriseer ook kwetsbare doelgroepen die wellicht naast het Basisinkomen
ook recht zouden kunnen hebben op andere noodzakelijke voorzieningen.
Denk bijvoorbeeld aan gehandicapten en senioren burgers, zwervers,
verslaafden en ex-gedetineerden.
Ontwerp en operationaliseer een communicatiemechanisme waarmee de
burgers worden voorzien van continue heldere en transparante informatie over
de te nemen stappen en (tussen)resultaten.
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