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Geachte heer Stegers, 

Hartelijk dank voor het toezenden van het "Akkoord van Kralendijk". Het bereiken 
van een dergelijk breed akkoord met een gezamenlijke inzet op voor economie en 
samenleving aangelegen thema's is een mijlpaal voor de Centraal Dialoog Bonaire. 

Op 22 april 2021 heb ik een ontmoeting gehad met gedeputeerde mevrouw Den 
Heyer, waarin zij de inhoud van het akkoord nogmaals onder mijn aandacht heeft 
gebracht. Ik heb in het gesprek duidelijk gemaakt dat ik de hoofdlijnen van het 
akkoord beschouw als een ondersteuning van het kabinetsbeleid dat de 
achterliggende periode is ingezet, met name ten aanzien van bestaanszekerheid 
(ijkpunt sociaal minimum) en het verbeteren van het stelsel van sociale zekerheid. 

Tegelijkertijd hebben we in het gesprek moeten vaststellen dat de demissionaire 
status van het kabinet besluitvorming op dit moment in de weg staat. Het is aan 
mijn opvolger om de beleidsinzet voor de komende kabinetsperiode te bepalen. 
Dit betekent dat ik inhoudelijk in het gesprek met gedeputeerde den Heyer geen 
toezeggingen heb kunnen doen en dat ik dat in deze brief evenmin kan doen. Voor 
zover in het "Akkoord van Kralendijk" stelselwijzigingen worden voorgestaan 
(zoals het introduceren van een vorm van werkloosheidsregeling), dient hierover 
bovendien voorafgaande afstemming met Sint Eustatius en Saba plaats te vinden. 

Ik kan u wel verzekeren dat het "Akkoord van Kralendijk" binnen mijn 
departement onder de aandacht van de nieuwe bewindspersoon zal worden 
gebracht en dat intussen het werk doorgaat op dossiers waar al een toezegging 
voor is gedaan, zoals het verkennen van de invoering in Caribisch Nederland van 
dubbele kinderbijslag voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben. 

Bovendien vertrouw ik erop dat mijn opvolger de huidige aanpak ten aanzien van 
het ijkpunt sociaal minimum, waarin aan de positie en inbreng van de Centraal 
Dialoog Bonaire veel waarde wordt gehecht, zondermeer doorzet. De Centraal 
Dialoog laat met het voorliggende akkoord zien, een uitermate relevante 
gesprekspartner op sociaaleconomische thema's te zijn. U heeft een gebalanceerd 
pakket maatregelen gepresenteerd, dat lokaal op breed draagvlak kan rekenen. 
Daarmee is inhoudelijk een belangrijke eerste stap gezet in de discussie over de 
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inzet voor Caribisch Nederland in de volgende kabinetsperiode, waarmee mijn 
opvolger straks aan de slag moet. Dat acht ik buitengewoon waardevol. 

Tot slot wens ik u - en daarmee Bonaire als geheel - een spoedig herstel uit de 
coronacrisis toe. De gevolgen van COVID-19 en de invulling van het steunpakket 
zijn ook in het gesprek met de gedeputeerde aan de orde geweest, waarbij zij 
onder meer aandacht heeft gevraagd voor de positie van de gewezen werknemer. 

Bestuurlijk en ambtelijk in gesprek blijven is een randvoorwaarde om vanuit Den 
Haag beslissingen te kunnen nemen die aansluiten op de context van Bonaire. 
Alleen gezamenlijk kunnen we de uitdagingen aan. 
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Hoogachtend, 
de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelerdenheid, 

W. Koolmees 
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