AGENDA VERGADERING 25 FEBRUARI 2021
tijd:

14.00 -17.00 uur

locatie:
Pasangrahan
__________________________________________________________
1. Opening en huishoudelijke mededelingen
2. Ontwerp-verslag vergadering 22 februari 2021 (bijgevoegd)
Ter vaststelling.
3. OverheidsNV’s
• Toelichting door voorzitter q.q.
• Korte presentatie door mw. N. Gonzalez, kwartiermaker Toezicht
Overheids-NV’s
• Gedachtewisseling
4. Werkloosheidsvoorziening?
Zie ook:
• Passage in brief stas 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”..”

•

Antwoord minister SZW op Tweede Kamervraag van 17 februari 2021:

”De discussie hierover in de Centraal Dialoog is momenteel nog gaande. Het
kabinet wacht het advies van de Centraal Dialoog af.”

5. 2e Concept-brief CD aan kabinetsinformateur
Bijgevoegd (de wijzigingen zijn zichtbaar aangebracht).

Het BC zal het concept volgende week in eigen kring bespreken.
6. Werkgroep arbeidsmarkt
• Verslag bijeenkomst d.d. 23 februari 2021 (mondeling)
7. Samenwerking werkgeversorganisaties resp. verzoek BICC tot toelating
Voortzetting discussie 22 februari jl.
8. Lijst van (mogelijke) onderwerpen voor CD 21/24 juni
- Stand kabinetsformatie c.q. Regeerakkoord 2021-2025
- Voortgangsrapportage/evaluatie Bestuursakkoord
- Masterplan 2030
- Nota werkgroep Arbeidsmarkt
- Nota werkgroep IJkpunt
- Werkloosheidsvoorziening?
- CD-begroting 2022
- Notitie ‘professionele rolmodellen’ van werkgevers (zie GBK 2020-2023)
9. Overdracht vice-voorzitterschap (per 5 maart 2021)
10. Rondvraag en sluiting

