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Verslag vergadering 29 juni 2020
Deelnemers:
Openbaar lichaam: gezaghebber E. Rijna, gedeputeerde E. Tjin Asjoe (vicevoorzitter a.i.)
USIBO: M. Abrahams, N. Willem, G. Bernabela, R. Sanchez
BONHATA: D. Rietveld, L. Berkenbosch
BBE: E. Carrillo, A. Romeijnders
BHG: M. Cieremans, P. Coolen
KvK: H. Groot, Ch. Kirindongo
Adviseur namens SZW: E. Brakke
1. Opening en huishoudelijke mededelingen
De plaatsvervangend vicevoorzitter opent de vergadering. Hij heet allen welkom.
-

-

Akkoord om het agendapunt BOPEC naar voren te halen, aangezien de
aanwezigheid van de gezaghebber en de voorzitter van USIBO hierbij gewenst is
en beide vanwege andere verplichtingen de vergadering vroeger moeten verlaten.
Op verzoek van de gezaghebber wordt het punt Recovery Roadmap aan de
agenda toegevoegd om als eerstvolgende punt behandeld te worden.

2. Recovery Roadmap
De gezaghebber geeft een toelichting over het gedeeltelijke afschalen van de
crisisbeheersing en het document “COVID-19 ROADMAP BONAIRE - het pad naar een
verantwoorde opening en herstart economische activiteiten”. Het document is op vrijdag
26 juni jl. formeel overhandigd aan het Bestuurscollege. De ontwikkelingen worden
nauwlettend gevolgd en zo nodig worden het rampenteam en de noodmaatregelen
opnieuw geactiveerd. In de huidige situatie is het verantwoord voor Bonaire om te
heropenen en zich te gaan richten op herstel, waarin de CD ook een rol vervult. Het
Roadmap document wordt de CD-leden digitaal toegestuurd.
Alle besluiten worden genomen in nauw overleg met de adviserende organen, waaronder
de RIVM, Ministerie VWS, Outbreak Management Team en de afdeling publieke
gezondheidszorg. Nu wordt onderzocht of de wet het toelaat dat reizigers verplicht
worden vooraf een COVID-test te doen. Vooralsnog is het een advies. Het OLB en het
Rijk zijn in gesprek met de luchtvaartmaatschappijen in de hoop dat die het testen als
voorwaarde stellen aan passagiers. De risico’s zijn zorgvuldig geanalyseerd; bij een
stroom van 1000 toeristen per week is de kans tot besmetting laag en beheersbaar met
de bestaande zorgcapaciteit op Bonaire.
3. BOPEC situatie
De heer Willem deelt het standpunt van USIBO, dat een sluiting van BOPEC een zware
klap zal zijn voor de economie en daardoor koste wat kost vermeden moet worden.
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Hij licht de brief van USIBO aan staatssecretaris Knops toe en vertelt over het contact
met 2e kamer leden inzake dit onderwerp. Op 30 juni verloopt de OFAC licentie en kan er
geen aanspraak meer worden gemaakt op de escrow-rekening om salarissen door te
betalen, mits de licentie verlengd wordt. In de brieven aan staatssecretaris Knops en de
Unit SZW, in het bezit van de CD-leden, omschrijft USIBO de dreigende situatie en
verschillende scenario’s. De situatie is complex.
De gezaghebber verduidelijkt dat het OLB alle zeilen heeft bijgezet en de binnen haar
bereik zijnde stappen heeft ingezet om de werknemers te beschermen en een sluiting
van BOPEC te voorkomen. Er zijn gesprekken gevoerd met PDVSA, zij willen niet
verkopen maar zelf investeren. Feit is dat ze aan de veiligheids- en milieuvoorschriften
zullen moeten voldoen. Het BC is bereid om mee te werken aan een passende,
verantwoorde doorstart en zal een bemoedigingsbrief richten aan USIBO.
Dhr. Brakke (SZW) onderschrijft het belang van een goede afstemming en constructieve
aanpak. Na ontslag van de voormalige directeur is SZW terughoudend geweest met het
afgeven van tewerkstellingsvergunningen, alleen specifieke expertise toegelaten i.v.m.
urgent technisch onderhoud aan de installaties. Daarnaast heeft SZW voorbereidingen
getroffen mocht BOPEC onverhoopt toch sluiten, o.a. cessantia gereserveerd. De
werknemers zijn een bijzondere doelgroep met specialistische kennis.
Mogelijke scenario’s worden besproken, mocht het toch tot een sluiting komen: Inzetten
van Plenchi di Trabou, versneld uitvoeren van overheidsprojecten en herstart initiatieven
die werkgelegenheid kunnen creëren.
De KvK en ROW-leden spreken hun steun uit aan USIBO met de hoop dat er een goede
overbrugging dan wel een gunstige oplossing bereikt kan worden. Het Centraal Dialoog
gaat akkoord om een steun betuigende verklaring te verschaffen.
4. Verslag vergadering 16+20 april 2020
Het verslag is reeds in een schriftelijke ronde vastgesteld.
5. Actualiteiten
- 5a. Opvolging staatssecretaris SZW Tamara van Ark door B. (Bas) van ‘t Wout
per 9 juli 2020. De vice-voorzitter heeft haar reeds namens de CD dankgezegd voor
haar inzet en de samenwerking.
- 5b. Stand van zaken onderzoek WML: De heer P. Coolen informeert dat het onderzoek
nagenoeg gereed is, in afwachting van de CBS cijfers (september) om de ruimte bij
werkgevers te kunnen inschatten. Nu er door de coronacrisis echter weinig of geen
ruimte overblijft bij werkgevers, stelt de commissie voor om het onderzoeken van
andere alternatieven te agenderen. Gedacht wordt aan het onderzoeken van de
mogelijkheden om de algemene koopkracht te verbeteren door een verhoging van de
belastingvrije voet, of het WML naar het niveau van Saba/St. Eustatius te verhogen, in
overleg met de betrokken ministeries. De CD leden ondersteunen dit voorstel.
- 5c. Komende voortgangsbrief ijkpunt bestaanszekerheid van stas SZW: Gedeputeerde
Den Heyer voert deze week een gesprek met de stas SZW. De heer Brakke informeert
over de voortgang v.w.b. de toeslag kinderopvang en dossier huursubsidie. Tijdens het
2e kamer debat is voorts geopperd om de subsidie voor internet- en WEB vastrecht
structureel te maken. De heer Willem verzoekt aandacht voor ouderen en AOV-trekkers
die zeer kwetsbaar zijn.
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- 5d. Stand wetgeving naar aanleiding van CD-adviezen arbo, arbeidswetgeving,
ziekteverzuim: Memo d.d. 19 juni 2020 wordt ter kennisgeving aangenomen.
6. Coronacrisis
Werkgroep A (Inventarisatie, analyse en aanbevelingen m.b.t. steunpakketten CN):
Er is een gezamenlijke brief van CDB en CDE d.d. 19 mei 2020 gericht aan de ambtelijke
stuurgroep CN met verzoek om verlenging en verbreding van het noodpakket. Het
kabinet heeft hieraan gehoor gegeven door het noodpakket tot 12 oktober a.s. te
verlengen en meeste voorstellen voor uitbreiding van het pakket over te nemen (zie brief
staatssecretaris SZW d.d. 9 juni 2020 en kamerbrief d.d. 19 juni 2020 inzake noodpakket
2.0 CN).
Werkgroep B (uitwerking herstart scenario’s):
De werkgroep heeft mogelijke scenario’s uitgewerkt. Vanaf 5 juli a.s. gaat het eiland
mondjesmaat open. De effecten zijn nog te bezien.
Beide werkgroepen worden vooralsnog ontbonden. In de volgende CD vergadering
evalueren of er behoefte is om te reactiveren.
De vice-voorzitter informeert over het verzoek van Ministerie EZK om projecten t.b.v. het
economisch herstel, met korte-termijn impact, aan te dragen. De leden worden gevraagd
om ideeën aan te leveren bij mw. Debby Vermeulen-Rauwers (coördinator).
Voorzitter van werkgroep A, dhr. Groot, tekent twee zorgpunten aan:
- Uit gesprekken van de KvK met lokale banken blijkt een gebrek aan inzet van
speciale kredietregelingen gericht op de crisis. In hoeverre kan dit tezamen met
het Rijk worden bevorderd?
- Wenselijk: Formaliseren van een bredere en actievere betrokkenheid van de CD
bij invulling herstart toerisme.
De bovenstaande onderwerpen zullen voor de volgende vergadering worden
geagendeerd.
7. TWV-beleid
Zie eerder toegezonden secretariaatsnotitie, verslag werkgroep TWV-beleid 09-03-‘20 en
ROA-advies.
De werkgroep zal nogmaals bijeenkomen en de situatie revalueren in het licht van de
actualiteiten.
Dhr. Rietveld geeft mee dat de opheffing van Artikel 12 betreffende o.a. casino’s
overwogen dient te worden, aangezien casino’s bevorderlijk zijn voor de toeristische
aantrekkelijkheid van het eiland en er momenteel niet voldoende lokale expertise
beschikbaar is.
Ten aanzien van de TWV werkgroep wordt besloten dat de werkgroep blijft bestaan,
maar zich alleen zal buigen om het Saba model op juiste wijze te implementeren met in
het achterhoofd de arbeidsmarkt na Covid-19. Het eilandelijk bestuur dient te besluiten
over de twee onderwerpen: Casino’s en Circulaire arbeid. Over het laatste is een
document voorbereid dat de Eilandsraad zal moeten bespreken.
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8. CD-begroting 2021
De voorgestelde begroting is aangeboden ter vaststelling.
Vice-voorzitter Tjin Asjoe tekent aan, dat het OLB een bedrag van $45,000 beschikbaar
heeft en daardoor de aangedragen begroting ad. $52,000 niet geheel kan dekken.
De begroting wordt aangenomen met de kanttekening dat er dekking is voor het bedrag
van $45,000 en bezien dient te worden hoe de extra uitgaven ad $8,000 gefinancierd
zullen worden.
9. Rondvraag en sluiting
Mw. Romeijners informeert namens de sollicitatiecommissie, dat de kandidaat voor vicevoorzitter afvalt i.v.m. zijn nieuwe functie dat onverenigbaar is. De sollicitatiecommissie
gaat opnieuw in beraad over de invulling van de vacature.
Dhr. Willem vraagt naar aanleiding van de verhoogde elektra-tarieven, of het niet de
afspraak was dat het Rijk dergelijke verschillen zou subsidiëren. Dhr. Tjin Asjoe
verduidelijkt: de afspraak houdt in, dat Bonaire kleine verschillen zal opvangen en dat er
over grote verschillen met Ministeries EZK en I&W overlegd zal worden over mogelijke
subsidies. De huidige verhoging bedraag 0.5 ct per KwH.
De voorzitter sluit de vergadering.

Datum e.v. vergadering CD volgens schema: 12 + 15 oktober 2020
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BIJLAGE 1

VERKLARING 7
De Centraal Dialoog in vergadering bijeen op 29 juni 2020,
overwegende
dat het bedrijf Bonaire Petroleum Company (Bopec) bijdraagt aan diversificatie
van economische activiteiten op Bonaire en werkgelegenheid voor een
(gespecialiseerde) groep werknemers;
dat een staking van activiteiten van Bopec zal leiden tot het wegvallen van
inkomenszekerheid voor de werknemers van het bedrijf en hun gezinnen;
dat in de huidige wereldwijde crisis ten gevolge van de Covid-pandemie en de
lokale sociaaleconomische impact daarvan, de werkgelegenheid op Bonaire
reeds onder sterke druk staat, en een sluiting van Bopec de situatie verder zal
verergeren;
dat de Centraal Dialoog in november 2018 is opgericht met als doel om door
gezamenlijk beraad en samenwerking van alle partijen te komen tot draagvlak
voor een evenwichtig sociaal-economisch beleid
spreekt uit
dat zij het belang ziet van een gunstig verloop van mogelijke doorstart
scenario’s om de werkgelegenheid bij de Bopec terminal voor zover mogelijk in
stand te houden, dan wel andere oplossingen welke bevorderlijk zijn voor het
sociaaleconomische welzijn van Bonaire;
dat zij daartoe haar steun uitspreekt voor de vakbondvereniging USIBO in het
streven om gunstige oplossingen te realiseren voor de werknemers van Bopec.
en gaat over tot de orde van de dag.

