
REGERING 
VAN 

SURINAME 
MINISTERIE 

VAN 
OPENBARE WERKEN, 
TRANSPORT EN COMMUNICATIE 

BUREAU No. 2867 
No. 11.527/19 

Paramaribo, 12 september2019 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Op voordracht van de Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie met 
medewerking van de Minister van Financin. 

GELET OP: 

a. Artikel 18 van de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 no. 111), juncto artikel 18 van het 
Comptabiliteitsbesluit" (G.B. 1953 no.100) en Staatsbesluit van 01 juni 2011 no. 63; 

b. de begroting van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie; 

c. de beslissing van de Raad van Ministers d.d. 29 juli 2019, zoals vervat in de missive van de 
Vice-President van de Republiek Suriname d.d. 6 augustus 2019 no. 770/RvM. 

OVERWEGENDE : 

dat door achterstallig onderhoud diverse lozingen in de verschillende ressorten van het 
district Saramacca dichtbegroeid zijn, hetgeen wateroverlast als gevolg heeft voor diverse woon-
en landbouwgebieden met alle consequenties van dien; 

dat ter verbetering van de afwatering in de bedoelde gebieden het Ministerie genoodzaakt is 
om zo spoedig mogelijk een aanvang te maken met de opschoningswerkzaamheden aan de 
lozingen; 

dat S.L. Group NV & Transportbedrijven per schrijven van 15 juli 2019 heeft 
aangegeven, bereid te zijn om middels een te sluiten financieringsovereenkomst met het Ministerie 
van Financin de kosten van het project te financieren, is besloten om af te wijken van de regel van 
openbare aanbesteding; 

dat door het Ministerie het voornoemde bedrijf is gevraagd om een offerte terzake uit te 
brengen; 

dat de aangeboden offerte ten bedrage van SRD. 14.557.701,16 dezerzijds beoordeeld is en 
goed bevonden; 

AAN: 	 -dat- 
de Voorzitter van De Nationale Assemblee 
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dat overeenkomstig het bijbehorende bestek dienen de opschoningswerkzaamheden voor 
oktober 2019 afgerond te zijn; 

dat het onderhouden van de lozingen zal plaatsvinden tot en met december 2020; 

dat de supervisie op de uit te voeren werkzaamheden zal plaatsvinden door de afdeling 
Ontwateringswerken in samenspraak met het districtscommissariaat Saramacca; 

dat in verband met voorgaande overwegingen en de beschikbaarheid van de financile 
middelen in het belang van de Staat het noodzakelijk wordt geacht dat door de Raad van Ministers 
goedkeuring wordt gegeven om in afwijking van de regel tot het houden van een openbare 
aanbesteding een bedrag van SRD. 14.557.701,16 (VEERTIEN MILJOEN VIJFHONDERD 
ZEVEN EN VIJFTIG DUIZEND ZEVENHONDERD EN ÉÉN SURINAAMSE DOLLARS 
EN ZESTIEN CENTEN) ter beschikking te stellen aan S.L. Group N.V. & 
Transportbedrijven i.v.m. het aangaan van een overeenkomst met S.L. Group N.V. & 
Transportbedrijven ten behoeve van het project: "het eenmalig ophalen, opschonen en uitdiepen 
en het handmatig onderhouden van diverse lozingen te Saramacca". 

BESLUIT: 

I. 	Op grond van het hiervoren overwogene, machtiging te verlenen aan de Minister van 
Openbare Werken, Transport en Communicatie om een bedrag van SRD. 14.557.701,16 
(VEERTIEN MILJOEN VIJFHONDERD ZEVEN EN VIJFTIG DUIZEND 
ZEVENHONDERD EN ÉÉN SURINAAMSE DOLLARS EN ZESTIEN CENTEN) ter 
beschikking te stellen aan S.L. Group N.V. & Transportbedrijven i.v.m. het aangaan van een 
overeenkomst met S.L. Group N.V. & Transportbedrijven ten behoeve van het project: "het 
eenmalig ophalen, opschonen en uitdiepen en het handmatig onderhouden van diverse lozingen te 
S aramacca". 

11. 	Te bepalen, dat de in paragraaf I voortvloeiende uitgave zal worden geboekt ten laste van 
een te sluiten fmancieringsovereenkomst tussen S.L. Group NV & Transportbedrijven en het 
Ministerie van Financin. 

III. 	Met de uitvoering van dit besluit is belast de Minister van Openbare Werken, Transport en 
Communicatie. 
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voor afschrift, 
De Dire 	r van Binnenlandse Zaken, 

(Mr. J.K.Jl MMANBAKS MLLS). 
(Onderdirecteur Juridische Aangelegenheden en Regelgev 
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IV. 	Van deze resolutie afschrift te zenden aan De Nationale Assemblee, de Directeur van het 
Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Directeur van Financién (3-vd), de 
Directeur van Openbare Werken, Transport en Communicatie (Directoraat Civieltechnische 
Werken), de Directeur van Binnenlandse Zaken, de Hoofden van de Afdelingen Begrotingszaken, 
Financiéle en Comptabele Zaken en Ontwateringswerken van het Ministerie van Openbare 
Werken, Transport en Communicatie (Directoraat Civieltechnische Werken), de Voorzitter van de 
Rekenkamer en Districtscommissaris Saramacca. 

De President van de Republiek Suriname, 
w.g. Bouterse, 

(Desiré D. BOUTERSE). 
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