VERSLAG VERGADERING 6 DECEMBER 2021
(Vastgesteld op 22 december na een schriftelijke ronde)

tijd:
14.00 -17.00 uur
locatie:
Passangrahan
________________________________________________________
Aanwezige deelnemers
Gezaghebber E. Rijna (voorzitter)
Dhr. M. Stegers (vice-voorzitter)
OLB: Gedeputeerde N. den Heyer en gedeputeerde H. Thielman
Usibo: dhr. C. Kwidama, dhr. A Vrolijk en mw. M. Abrahams (dhr. N. Willem afwezig)
BFB: dhr. Berkenbosch, dhr. E. Carillo (mw. A. Romeijnders, dhr. D. Rietveld en dhr. P.
Coolen afwezig)
KvK: dhr. D. Aarts (dhr. H. Groot en mw. C. Kirindongo afwezig)
Adviseur namens SZW: dhr. E. Brakke
Aanwezige adviseurs:
Mw. O. Saleh, mw. B. van den Berg, dhr. R. Arends, mw. M. Goeyers, mw. De Windt,
Mw. G. van den Heuvel
Toehoorders:
Mw. N. Emerenciana en mw. A. Pieternella (BICC)
1. Opening en huishoudelijke mededelingen
Gezaghebber opent de vergadering en geeft het woord aan de vice-voorzitter.
De vice-voorzitter heet dhr. Arends welkom, hij is als toehoorder aanwezig. Hij is
Kwartiermaker Economie van het OLB.
2. Verslag vergadering 13 september 2021
Het verslag van de vergadering van 13 september is na een schriftelijke ronde
vastgesteld op 23 oktober.
3. Bespreken actielijst vergadering 13 september
Er staan nog 2 punten open:
- Besluit TWV Casino: hier komt het OLB nog op terug
- Notitie Circulaire arbeid: de notitie is doorgestuurd aan de adviseurs en
gedeputeerden
4. Stand kabinetsformatie c.q. Regeerakkoord 2021-2025
De vice-voorzitter geeft aan dat het laatste nieuws is dat er elk moment een
Regeerakkoord zou kunnen zijn. We wachten in spanning af vanwege het grote belang
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voor de Centraal Dialoog om een missionair kabinet te hebben waarmee we in gesprek
kunnen gaan over het Akkoord van Kralendijk.
5. Voortgangsrapportage/evaluatie Bestuursakkoord
De gezaghebber komt hier (schriftelijk) op terug.
6. Masterplan Bonaire 2030
Gedeputeerde Thielman ligt toe dat er hard gewerkt wordt aan het Masterplan. Er komt
op korte termijn een versie waar partijen op kunnen reageren. Ook de CD krijgt de
gelegenheid om hier een reactie op te geven. Hiervoor wordt een aparte sessie
georganiseerd in het eerste kwartaal: in januari of begin februari.
7. Nota werkgroep Vestigingsklimaat
De werkgroep vergadert op 16 december, dit onderwerp komt daarom op de volgende
CD-vergadering terug. De opdracht voor de werkgroep is iets uitgebreid. De opdracht
was om te kijken naar manieren om vertrokken (jonge) Bonairianen vanuit elders terug
te halen naar Bonaire en te binden aan Bonaire. De opdracht wordt nu iets breder: ook
kijken op welke manier voorkomen kan worden dat mensen vertrekken. En eventueel
ook bespreken of er aanleiding is om vestigingsklimaat voor bedrijven te agenderen.
8. Medewerkersparticipatie (Duurzame Ontwikkelingsdoel 8)
Op 21 oktober is een bijeenkomst geweest waar veel informatie is uitgewisseld. De
voorlopige conclusie is dat bedrijven zelf verder gaan nadenken over het betrekken van
medewerkers bij het bedrijf, dus niet door wetgeving dit van bovenaf te laten opleggen.
Dhr. Berkenbosch geeft aan dat hij dit goed vindt passen bij modern ondernemerschap
om medewerkers te betrekken zonder dat hier wetgeving voor nodig is.
9. Akkoord van Kralendijk
De vraag ligt voor: ‘hoe nu verder met het Akkoord’? De vice-voorzitter heeft hiervoor
een notitie geschreven met een voorstel. Gebaseerd op gesprekken met diverse
ambtenaren in Den Haag is de conclusie dat er in Den Haag een bijeenkomst moet
komen om het Akkoord toe te lichten en de Haagse ministeries te wijzen op hun
verantwoordelijkheden. De contactpersonen in Den Haag van BZK gaan meehelpen om
zo’n sessie te organiseren met de juiste mensen aan tafel. Dit moet gebeuren vóór maart
omdat in die periode de begroting voor 2023 al wordt opgesteld. In de notitie is ook een
voorstel gedaan voor de samenstelling van de groep, om deze niet te groot te maken
(dus één afvaardiging per organisatie en daarnaast beide gedeputeerden, gezaghebber
en de vice-voorzitter en secretaris).
Andere afspraken zijn dat wanneer de nieuwe bewindspersonen naar Bonaire komen, er
dan ook ruimte in hun programma wordt ingeruimd voor een gesprek met de Centraal
Dialoog.
Dhr. Brakke doet de suggestie om ook de Centraal Dialoog van Sint Eustatius hierover te
informeren en mogelijk te betrekken.
Dhr. Berkenbosch geeft aan dat vanwege een andere activiteit in Nederland begin
februari al een aantal bestuursleden van BFB in Nederland zijn en dat het handig kan zijn
om op die periode aan te sluiten.
Het voorstel is akkoord, in afwachting van de verdere uitwerking en concrete datum.
Verdere voorbereiding zal verzorgd worden door de vice-voorzitter en secretaris.
10. Armoedebestrijding
De Werkgroep Armoedebestrijding is twee keer bij elkaar gekomen en de verslagen
hiervan zijn meegestuurd met de agenda.
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Voorgesteld wordt om te wachten op de oprichting van Akseso, een stichting die een
aantal uitvoerende taken van het OLB gaat overnemen.
Gedeputeerde Den Heyer geeft hierover een toelichting. Het idee is dat Akseso
verschillende taken van het OLB gaat uitvoeren: de taken van Centrum voor Jeugd en
Gezin (opvoedondersteuning, preventie) en daarnaast ook maatschappelijk werkers en
de werkzaamheden van de wijkteams (IWO). Zo’n stichting kan slagvaardiger opereren
dan als dit binnen het OLB wordt belegd. De eilandsraad moet nog instemmen met dit
voorstel.
Dhr. Berkenbosch vraagt of er ook iets wordt gedaan aan de hoge rentes waardoor veel
mensen grote schulden hebben.
Gedeputeerde Den Heyer geeft aan dat hier ook naar gekeken wordt, er zijn gesprekken
geweest met AFM en met de gemeente Den Haag. Er is een pilot geweest met FCB voor
mensen met een huurachterstand, om hun schulden te saneren. Wijkwerkers gaan hier
ook een rol in spelen door mensen bewust te maken van de risico’s van geld lenen.
Dhr. Carillo vraagt of er ook huursubsidie komt voor particulieren.
Gedeputeerde Den Heyer geeft aan dat hier een pilot voor komt en dat vervolgens dit
mogelijk ook belegd kan worden bij Akseso.
Er wordt afgesproken om in elk geval nog één vergadering te plannen voor de WG
Armoedebestrijding om te kijken welke acties door Akseso overgenomen kunnen worden.
11. Vaststellen vergaderrooster
Alle partijen stemmen in met het voorstel om in 2022 zes vergaderingen te plannen,
eens in de twee maanden. Indien nodig zullen alle partijen zich flexibel opstellen om een
extra vergadering te plannen als dat nodig is.
12. Rondvraag en sluiting
Mw. Abrahams geeft aan dat Usibo een statement heeft opgesteld naar aanleiding van
het bericht dat de staatssecretaris van SZW niet bereid is om de onderstand te verhogen
naar 70% van het minimumloon. Het statement wordt na de vergadering rondgestuurd.
De vice-voorzitter geeft aan dat hij hierover in gesprek gaat met een ambtenaar van
SZW en dat hierna eventueel een voorstel komt om vanuit de CD met een gezamenlijke
reactie te komen.
Gedeputeerde Den Heyer geeft aan dat het BC hierover ook in gesprek wil gaan met de
staatssecretaris.
Tot slot bedankt de vice-voorzitter iedereen voor aanwezigheid en inzet. Er ligt voor
iedereen een chocoladeletter omdat het tenslotte 6 december is.
Besluitenlijst vergadering 6 december 2021
•
•

Er wordt een ‘missie’ naar Nederland voorbereid om het Akkoord van Kralendijk te
bespreken
Voor 2022 wordt afgesproken om 6 vergaderingen te plannen (eens per 2
maanden)
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Actielijst van vergadering 6 december 2021
Omschrijving
SZW informeren over besluit mbt TWV
casinopersoneel
Besluit mbt circulaire arbeid
CD informeren over
Bestuursakkoord/voortgangsrapportage
Bespreking organiseren met CD over
Masterplan 2030
Informeren CD Sint Eustatius over bezoek aan
Nederland
Aandragen afvaardiging voor bezoek Nederland
Voorbereiden bezoek Nederland
Voorstel brief staatssecretaris mbt verhoging
onderstand tot 70% minimumloon
Inplannen 6 vergaderingen 2022

Organisatie
OLB / CD
OLB – gedeputeerden Den Heyer en
Thielman (Eilandsraad)
OLB (Gezaghebber)
OLB (gedeputeerde Thielman)
Secretaris en vice-voorzitter
Alle CD-leden
Secretaris en vice-voorzitter
Secretaris en vice-voorzitter
Secretaris
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