Definitief VERSLAG VERGADERING 13 SEPTEMBER 2021
(vastgesteld op 23 oktober na schriftelijke ronde)

tijd:
locatie:

14.00 -17.00 uur
Pasangrahan

__________________________________________________________
Aanwezige deelnemers
Gezaghebber E. Rijna (voorzitter)
Dhr. M. Stegers (vice-voorzitter)
OLB: Gedeputeerde N. den Heyer en gedeputeerde H. Thielman
Usibo: dhr. C. Kwidama en mw. M. Abrahams (dhr. N. Willem en dhr. A. Vrolijk
afwezig)
BFB: dhr. Berkenbosch, dhr. E. Carillo, mw. A. Romeijnders, dhr. D. Rietveld
(dhr. P. Coolen en mw. N. Emerenciana afwezig)
KvK: dhr. H. Groot (mw. C. Kirindongo afwezig)
Adviseur namens SZW: dhr. E. Brakke
Aanwezige adviseurs:
Mw. R. Rammo, mw. O. Saleh, mw. B. van den Berg, mw. M. Goeyers, mw. De
Windt, dhr. D. Aarts, mw. A. Pieternella

1. Opening en huishoudelijke mededelingen
De gezaghebber opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft het
woord en de leiding van deze vergadering aan dhr. Stegers.
2. Verslag vergadering 14 juni 2021
Het verslag van de vergadering van 14 juni is schriftelijk vastgesteld op 31 juli.
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3. Bespreken actielijst vergadering 14 juni
De actielijst wordt doorgenomen.
• Nota circulaire arbeid: hierover is contact geweest met het OLB, de
volgende vergadering komt hierover meer duidelijkheid.
• Uitzondering casinopersoneel: gedeputeerde Den Heyer bevestigt dat dit
akkoord is, hierover moet nog een formeel verzoek aan SZW worden
gedaan. Er wordt nog gekeken of dit vanuit de CD of vanuit OLB gevraagd
moet worden.
• Begroting CD 2022: is opgenomen in de ontwerpbegroting van het OLB
voor 2022
• Subsidieverzoeken zijn betaald of de betaling is onderweg
4. Stand kabinetsformatie c.q. Regeerakkoord 2021-2025
De vice-voorzitter geeft een korte toelichting: er is nog weinig nieuws te melden.
Het lijkt erop dat het niet lang meer stil kan blijven. Ondertussen worden er
pogingen gedaan om ondanks de demissionaire status toch enkele belangrijke
besluiten te laten nemen.
5. Voortgangsrapportage/evaluatie Bestuursakkoord
De gezaghebber geeft een toelichting op de verstuurde voortgangsrapportage. In
aanvulling op deze rapportage licht hij toe dat er gekozen is om geen nieuwe
programmamanager aan te stellen, maar om het bestuursakkoord onder de
eilandsecretaris te laten vallen. Nu de nieuwe eilandsecretaris er is, is dat
mogelijk. Zij heeft ook meer doorzettingskracht dan een ‘externe’ manager.
De vice-voorzitter geeft aan dat de eilandsecretaris uitgenodigd zal worden om
zich voor te stellen aan de leden van de Centraal Dialoog.
6. Masterplan Bonaire 2030
Gedeputeerde Thielman geeft een toelichting. In 2019 is begonnen met het
opstellen van het Masterplan. Er zijn verschillende sessies georganiseerd met
verschillende instanties en burgers. Er is veel input geleverd en op basis van die
input ligt er nu een conceptrapport. Door Covid-19 heeft alles een tijd
stilgelegen, nu heeft het weer prioriteit binnen het Bestuurscollege. Na
bespreking van het conceptrapport binnen het BC zal feedback gevraagd worden
van andere partijen, waaronder de CD. Doel is om in het 1e of in het 2e kwartaal
van 2022 het rapport volledig klaar te hebben.
7. Nota werkgroep Vestigingsklimaat
Na de vorige CD-vergadering is een Werkgroep Vestigingsklimaat gestart die één
keer bij elkaar is gekomen. Hier waren slechts 3 personen bij aanwezig en er was
niemand vanuit het OLB, waardoor nog onvoldoende input is gekomen om het
stuk ter besluitvorming voor te leggen aan de CD. Voorgesteld wordt om nog een
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vergadering te plannen van deze werkgroep waarbij ook medewerkers vanuit het
OLB aanwezig zijn. Dit voorstel wordt aangenomen.
Gedeputeerde Den Heyer vraagt op welke manier wordt omgegaan met
eventuele actiepunten voor het Rijk.
Mw. Romeijnders antwoordt dat eventuele punten voor het Rijk bij de juiste
ministeries onder de aandacht gebracht kunnen worden als de CD hier een
standpunt over heeft bepaald.
8. Medewerkersparticipatie (Duurzame Ontwikkelingsdoel 8)
De bijeenkomst is verschoven van 31 augustus naar 21 oktober.
9. Akkoord van Kralendijk
De vice-voorzitter vraagt of de leden kunnen instemmen met de opgestelde
actielijst bij het Akkoord van Kralendijk.
Dhr. Berkenbosch geeft aan dat het een goede samenvatting is van de punten
die in het Akkoord genoemd zijn. Hij wil voorstellen om er een levend document
van te maken: als de actielijst wordt vastgesteld moeten we daar mee aan de
slag gaan en zal het een terugkerend document zijn op CD-vergaderingen
waarbij ook acties toegevoegd of afgehaald kunnen worden.
Gedeputeerde Thielman vindt het goede en belangrijke punten. Er liggen
verschillende punten bij het OLB. Het is belangrijk om samen deze punten te
bespreken en prioriteiten te stellen. Op die manier kan focus aangebracht
worden en kunnen acties ook daadwerkelijk worden opgepakt en afgerond.
Beschikbare capaciteit binnen het OLB is een aandachtspunt waar rekening
gehouden mee moet worden.
Dhr. Groot sluit zich daar volledig bij aan. Veel punten kunnen gecombineerd
worden en een duidelijke planning is nodig om te voorkomen dat we teveel
praten en te weinig doen. Hij sluit zich ook aan bij dhr. Berkenbosch: het is een
levend document.
Mw. Abrahams sluit zich ook aan bij het voorstel van gedeputeerde Thielman.
Het is een lange lijst met acties die ‘smart’ gemaakt moet worden en moet
worden geprioriteerd.
Dhr. Berkenbosch sluit zich aan bij gedeputeerde Thielman, maar merkt wel op
dat het Akkoord van Kralendijk een gebalanceerd akkoord is, waardoor nu bij de
actiespunten die daaruit voortvloeien voorkomen moet worden dat die balans
zoek raakt. Hij biedt gedeputeerde Thielman aan dat de CD waar nodig kan
ondersteunen bij het uitvoeren van actiepunten die op het bordje van het OLB
liggen. Uiteraard zal besluitvoering wel bij het OLB blijven liggen, maar
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voorbereidend werk en het opstellen van notities kan gezamenlijk opgepakt
worden.
Mw. Abrahams sluit zich aan bij het aanbod van dhr. Berkenbosch.
De vice-voorzitter stelt voor om een werkgroep op te starten die een voorstel
gaat doen voor prioritering van de actielijst, met een tijdschema en meetbare
acties. Deze werkgroep zal vervolgens deze uitwerking voorleggen aan de CD.
Dit voorstel wordt aangenomen. Alle partijen binnen de CD kunnen één of
meerdere leden sturen als afvaardiging. Vanuit OLB worden de namen van beide
gedeputeerden en mw. Saleh en mw. Van den Berg doorgegeven. Vanuit Usibo
wordt in elk geval dhr. Willem aangemeld. KvK geeft aan dat mw. Kirindongo,
dhr. Groot, dhr. Aarts en dhr. Smaal mogelijk deelnemen aan deze werkgroep.
BFB geeft de namen nog door.
Het tweede voorstel is om een brief te sturen aan SZW met een herbevestiging
van het Akkoord van Kralendijk. Alle partijen gaan akkoord met het verzenden
van deze brief, waarbij de voorgestelde brief enigszins wordt gewijzigd: de
actielijst wordt niet meegestuurd.
10.Ingekomen brief Usibo over duurzame investeringen WEB
Mw. Abrahams licht de brief toe van Usibo.
Dhr. Berkenbosch vraagt naar het doel van de brief: aan wie is de brief gericht
en wat wil Usibo er mee bereiken?
Mw. Abrahams geeft aan dat er onduidelijkheid is over het uitblijven van
goedkeuring door EZK op het plan van WEB, waardoor de betaalbaarheid van de
elektriciteitstarieven onder druk komt. Voorstel is om WEB uit te nodigen voor
een presentatie.
De vice-voorzitter stelt voor om de gereserveerde datum van 23 september te
benutten voor een presentatie door WEB. Dit voorstel wordt aangenomen.
11.Vaststellen vergaderrooster + agendapunten vergadering november
De voorgestelde data van 29 november en 6 december van 14.00u – 17.00u zijn
akkoord.
12.Rondvraag en sluiting
Dhr. Groot vraagt aan de gezaghebber waarom er bij de prioriteiten in de
voortgangsrapportage van het Bestuursakkoord geen deadlines staan.
Gedeputeerde Den Heyer antwoordt dat bepaalde onderdelen een eigen
onderliggend plan hebben waarin wel degelijk deadlines genoemd worden.
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Gezaghebber vraagt aan de BFB-vertegenwoordiging of de oprichting van BFB
formeel geregeld is.
Dhr. Berkenbosch antwoordt dat het oprichtingsprotocol is getekend en dat de
statuten nog getekend moeten worden bij de notaris; dit is vóór de volgende CDvergadering geregeld.
Gezaghebber vraagt aan vertegenwoordigers van Usibo hoe het met Usibo gaat,
gegeven de signalen in de media.
Mw. Abrahams antwoordt dat Usibo momenteel aan het reorganiseren is en dat
alle vakbonden moeten aangeven of ze deel willen blijven van Usibo; nieuwe
vakbonden kunnen zich aanmelden. Dit proces loopt.
Gezaghebber doet verslag van zijn bezoek aan het internationaal congres voor
natuurbescherming in Marseille. Hij spreekt zijn trots uit over wat Bonaire de
afgelopen 50 jaar heeft gedaan op het gebied van natuurbescherming. Hij vraagt
aan de aanwezigen hoe zij de huidige ontwikkelingen ervaren als het gaat om de
bouwprojecten, de ontwikkeling van toerisme en de bescherming van natuur.
Hierop ontstaat een uitwisseling van gedachten en ideeën over de ontwikkelingen
die plaatsvinden. Hieruit komt onder andere naar voren dat het Ruimtelijk
Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) dat momenteel herzien wordt van heel groot
belang is om meer grip te krijgen op de ontwikkelingen. Het verzoek wordt
gedaan aan het OLB om de CD-partners hier goed bij te betrekken en hun input
mee te nemen.
De vice-voorzitter sluit de vergadering om 16:05.

Besluitenlijst vergadering 13 september 2021
•
•

Werkgroep ‘Actielijst Akkoord van Kralendijk’ wordt ingesteld
Brief aan SZW met herbevestiging Akkoord van Kralendijk wordt verstuurd

Actielijst van vergadering 13 september 2021
Omschrijving
SZW informeren over besluit mbt TWV
casinopersoneel
Conceptrapport Masterplan wordt voor
feedback voorgelegd aan CD
Werkgroep Vestigingsklimaat komt nog een
keer bijeen
Aandragen leden voor Werkgroep Actielijst

Organisatie
OLB / CD
OLB (gedeputeerde Thielman)
Alle CD-leden sturen een
afvaardiging
Alle CD-leden
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WEB uitnodigen voor een presentatie op 23
september
Besluit mbt circulaire arbeid

Secretaris en vice-voorzitter
OLB – gedeputeerden Den Heyer
en Thielman (Eilandsraad)
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