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Bonaire, 11 december 2020

Onderwerp: Vervolg overleg 25 november 2020

Geachte heer van 'tWout,

Graag wil de Centraal Dialoog Bonaire U nogmaals danken voor het video-overleg,
dat wij op 25 november jl, met U konden voeren. Voor de inhoud daarvan verwijzen
wij ook naar biigevoegd verslag daarvan, dat U met deze brief wordt voorgelegd.
Het verheugt ons dat U hiermee de onder uw voorganger ingezette liin van een
regelmatig gezamenlijk overleg heeft doorgetrokken. Dit is ook vastgelegd in een
Gezamenlijke Verklaring van 3 oktober 2019. Hiermee is het wederzijds vertrouwen,
waaraan het tot 2018 zo vaak ontbroken heeft, wat betrefr de partijen op Bonaire
verder versterkt. Ook in de tweede helft van 2021 zullen wij weer graag met U of uw
opvolger overleggen over onderwerpen van gezamenlijk belang.

Ten aanzien van de voortgangsrapportage lJkpunt bestaanszekerheid CN d.d. I juli
2020 merken wij nog graag het volgende op.
Wijonderschrijven onverminderd de systematische meerjarige beleidsaanpak in deze
nota van geleidelijke verhoging van WML en uitkeringen eneÍzijds en relevante
kostenverlagingen andezijds. Er is gelukkig ook al het een en ander gerealiseerd in
de afgelopen twee jaar. Daarbij moet werken lonen; in die zin onderschrijven wij wat
in voetnoot 3 van de voortgangsrapportage staat over de uiteindelijk wenselijke
verhouding tussen WML en de minimumuitkering voor een alleenstaande.

Graag gaan wrj op basis daarvan in op Uw uitnodiging in het gevoerde overleg om
met nadere voorstellen ter zake te komen, zo mogelijk in de eerste helft van 2A21.
Met het oog daarop heeft de Centraal Dialoog in zijn vergadering van 2 december jl.
besloten tot instelling van de Werkgroep lJkpunt, die als opdracht heeft tot zo
concreet mogelijke voorstellen te komen inzake het structureel gewenste niveau van
het WML en de bestaande (minimum)uitkeringen resp. de verhouding daartussen.
Ook het fiscale aspect kan daarbij betrokken worden, evenals het onderzoeksrapport
over de effecten van een structurele WML-verhoging. Wij zullen daarbij ook graag
gebruik maken van de kennis en expertise van de RCN-unit SZ\A/.
De Centraal Dialoog steunt ook van harte het noodzakelijke interdepartementale
overleg over een gezamenlijke aanpak van de kostenkant, die immers meerdere
departementen raakt. Het is tenslotte van belang dat zo snel mogelijk een termijn
gaat worden vastgesteld, al is het maar indicatief, waarop de benadering van de
lJkpuntnota haar uiteindelijke beslag gaat krijgen. Zo ontstaat echt perspectief voor
een meerwelvarende ontwikkeling op het eiland, in samenhang met maatregelen op
het gebied van systematische stimulering van bedrijvigheid, wonen enz.
Zoals in het gesprek met U al verwoord, zal de Centraal Dialoog vanaf februari 2021
spreken over een mogelijke structurele werkloosheidsvoorziening voor gewezen
werknemers, waarna zij hopelijk een gezamenlijk voorstel aan U zal kunnen zenden,
dat ook weer past in de beleidsfilosofie van de lJkpuntnota.

Hoogachtend,

Vice-voozitter Gentraal Dialoog Bonaire,
Jan-Willem

Secretaris Centraal Dialoog Bonaire,
Johan Breure
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Bijlage: Verslag Buitengewone vergadering Centraal Dialoog Bonaire met
staatssecretaris SAA/ d.d. 25 november 2A2O (voor akkoord staatssecretaris)

