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Aan
De heer drs. R.W. Knops
staatssecretaris van Koni nkrijkszaken
Postbus 2001 1
2500 EA DEN HAAG

Kralendijk, 18 februari 2019

Geachte heet Knops,

Zoals U wellicht bekend is, werd ik medio vorig jaar door het ministerie van SZW na
overleg met de betrokken partijen op Bonaire aangesteld als onafhankelijk
procesbegeleider bij een mogelijke herstart van de Centraal Dialoog op Bonaire.
Tot mijn voldoening kan ik U melden dat de bij de Centraal Dialoog betrokken partijen
zich in november jI. expliciet voor herstart van de Centraal Dialoog hebben
uitgesproken en in dat verband een protocol en reglement hebben ondertekend.

In vervolg daarop kan ik U mededelen, dat de Centraal Dialoog inmiddels van start is
gegaan onder leiding van de gezaghebber als voorzitter en mijzelf als technisch
voorzitter (over alle relevante aspecten hebben hij en ik dus ook intensief contact).
Op 31januari 2019, voortgezet op 5 februari 2019, vond de eerste vergadering
plaats. Deze verliep in een goede en constructieve overlegsfeer en heeft o.a. een
Verklaring opgeleverd over de relatie tussen het Bestuursakkoord van OLB en het
kabinet. Deze stuur ik U hierbij toe, gelet op uw betrokkenheid en rol bij dat akkoord.

Volledigheidshalve wijs ik er nog op, dat de Centraal Dialoog een overlegtafel is
bestaande uit lokale partijen (bestaande uit vertegenwoordigers van het openbaar
lichaam, werkgevers, werknemers en Kamer van Koophandel, op bestuurlijk niveau).
De Centraal Dialoog bepaalt zelf de agenda en is zelf verantwoordelijk voor de
besluitvorming. Het Rijk zit alleen vanuit een adviserende rol aan tafel, met een
vertegenwoordiger van het ministerie van SZW als vaste adviseur. Afhankelijk van de
agenda kunnen ook vertegenwoordigers van andere ministeries worden uitgenodigd.



De Centraal Dialoog komt in april as. weer bijeen. Graag zullen wij U dan of op een
ander geschikt moment ontvangen voor een kennismakingsgesprek, indien uw
agenda dat toelaat.

Graag ben ik uiteraard te allen tijde bereid om U mondeling nader te informeren.

Met vriendeli oet,

-W van den Braak
technisch voorzitter
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INZAKE

UITVOERING VAN HET BESTUURSAKKOORD 2018-2022

Op 14 november 2018 hebben het OLB en de Staat der Nederlanden het
zogeheten Bestuursakkoord 2018-2022 getekend. Dit document bevat een
groot aantal beleidsvoornemens voor genoemde periode, waaraan beide
partijen zich gezamenlijk verbinden. Ten behoeve daarvan is tevens per 4
maart 2019 een Programmamanager aangesteld.

De achtergronden en hoofdlijnen van het akkoord zijn op 31 januari 2019 in de
Centraal Dialoog toegelicht door de Eilandsecretaris.

Partijen in de Centraal Dialoog vinden het van groot belang dat OLB en
Rijksoverheid structureel samenwerken met het oog op een sociaal,
economisch en ecologisch duurzaam Bonaire, zoals ook als doelstelling
vastgelegd in het ‘Protocol Centraal Dialoog Bonaire’ d.d. 15 november 2018.

Uiteraard respecteren zij de eigen verantwoordelijkheden van partijen bij het
Bestuursakkoord voor de uitvoering daarvan. Tegelijk raken sommige
onderwerpen uit dat akkoord ook aan de werkzaamheden van alle partijen in
de Centraal Dialoog.
Zij hebben ook met instemming kennisgenomen van de volgende passage in
par. 4.4.2. van het Bestuursakkoord: ‘Het BCcommitteertzich aan een actieve
centrale dialoog en het proces van herstart dat daartoe is in gezet. Binrwii dit
platform, dat op basis van gelijkwaardigheid is samengesteld,



afspraken gemaakt over lokale thema’s van sociaaleconomische aard en ten
aanzien van de arbeidsverhoudingen.’

Een goed functionerende en betrokken Centraal Dialoog kan belangrijk
draagvlak genereren voor het realiseren van de al genoemde doelstelling van
een in alle opzichten duurzaam en sterk Bonaire.
Daarom zal de Centraal Dialoog graag betrokken zijn bij de implementatie van
haar regarderende onderdelen van het Bestuursakkoord, op door het
Bestuurscollege nader te bepalen wijzen, zowel qua vorm als procedureel. Bij
die onderdelen gaat het m.n. om de paragrafen 4.2 (jobcentrum en
arbeidsbemiddeling), 4.3 (kinderopvang), 4.4 (sociaaleconomische
ontwikkeling) en 4.7 (sociale huisvesting).
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