AGENDA VERGADERING 22 + 25 FEBRUARI 2021
tijd:

telkens 14.00 -17.00 uur

locatie:
Pasangrahan
__________________________________________________________
1. Opening en huishoudelijke mededelingen
2. Verslagen CD 23 november + 25 november + 2 december 2020
• Reeds via schriftelijke ronde vastgesteld, vindplaats:
https://www.centraaldialoogbonaire.com/agendas-en-verslagen/
3. Jaarverslag 2020
• Bespreken bijgevoegd concept jaarverslag ter vaststelling
4. Coronacrisis
• Zie ook CD-verklaring 8 d.d. 18 december 2020 inzake naleving
gedragsregels, vindplaats: CD-Verklaring-8-inzake-COVID-18-dec-2020pdf.pdf (centraaldialoogbonaire.com)
• CD-brief aan minister van IenW d.d. 21 december 2020 inzake vliegverbod
USA/Canada + besluit opheffing vliegverbod
Vindplaats brief aan IenW: https://www.centraaldialoogbonaire.com/wpcontent/uploads/2021/01/Brief-aan-Min-IenW-inzake-pleidooi-opheffenvliegverbod-VS-CAN-22-12-2020-pdf.pdf
(Reactiebrief IenW d.d. 1 februari 2021 bijgevoegd)
• CD-brief aan Minister VWS d.d. 9 februari 2021 inzake eis sneltest voor
reizigers naar Bonaire, vindplaats: Brief-aan-MinVWS-d.d.-9-februari2021-inzake-sneltest-eis.pdf (centraaldialoogbonaire.com)
• Actuele Coronasituatie en werking (nieuwe) steunpakketten
5. Masterplan Bonaire 2030/Bestuursakkoord
• Masterplan: toelichting bestuurscollege
• Bestuursakkoord: zie ook CD-verklaring 1, via link:
https://www.centraaldialoogbonaire.com/wpcontent/uploads/2019/05/CD-Verklaring-1-inzake-uitvoeringbestuursakkoord-2018-2022.pdf

6. Toekomst Centraal Dialoog
• Verzoek Bonaire Innovation Commerce & Counceling (BICC) tot toelating
(verslag gesprek CD-delegatie met aanvrager d.d. 4 februari 2021)
• Opvolging secretaris (verslag Sollicitatiecommissie d.d. 19 februari 2021)
• Evaluatie CD: Samenvattende notitie over input van partijen + voorzitter
en secretaris (bijgevoegd)
7. Werkloosheidsvoorziening
• Notitie OLB ter bespreking (wordt nagezonden).
• Gewezen zij in dit verband op de volgende passage in brief staatsecretaris
SZW aan OLB van december 2019:
“Invoeren vorm van werkloosheidsvoorziening
Met de Cessantiawet BES kent Bonaire een werkloosheidsuitkering van bijzondere
aard. Het betreft een eenmalige uitkering bij onvrijwillig ontslag. De hoogte
daarvan is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het laatstelijk verdiende loon.
Bij een eventuele afweging met betrekking tot een bredere werkloosheidsregeling,
waarover ik op voorhand nog geen standpunt heb, dienen verschillende aspecten
te worden betrokken. Naast de financiering horen daar ook elementen bij als de
wenselijke hoogte en duur van een uitkering, het vaststellen van de kring van
verzekerden en verzekerde rechten en hoe de activerende werking te borgen (via
sollicitatieplicht, scholingstrajecten, etc.). Bovendien vergt de verhouding met
eerdergenoemde Cessantiawet de aandacht.
Ik acht de Centraal Dialoog Bonaire bij uitstek het aangewezen platform om deze
materie nader te doordenken”.

8. Werkgroep IJkpunt
• Verslag bijeenkomst d.d. 17 februari 2021 (mondeling)
9. OverheidsNV’s (25 februari)
• Presentatie op 25 februari 2021 door mw. N. Gonzalez, kwartiermaker
Toezicht Overheids-NV’s en aansluitend gedachtewisseling
• Zie ook ter info Rapport Toezicht Overheids-NV’s (september 2019), via:
file:///H:/Downloads/eindrapport+onderzoek+overheidsbedrijven+Bonaire
.pdf
10. Werkgroep arbeidsmarkt (25 februari)
• Verslag bijeenkomst d.d. 23 februari 2021 (mondeling)
• Zie ook brief CD aan hoofd RCN-SZW d.d. 3 december 2020, zie onder:
https://www.centraaldialoogbonaire.com/cd-publicaties/
11. Overdracht vice-voorzitterschap (per 5 maart 2021)
12. Vaststellen vergaderschema komende periode
• Voor de aanvankelijk geplande vergadering van 17+20 mei 2021 wordt
een alternatief gezocht wegens verhindering van de nieuwe VV.
Vergaderschema voor de rest van 2021 moet nog worden vastgesteld.
13. Rondvraag en sluiting

