Jaarverslag 2021
Centraal Dialoog Bonaire

Vastgesteld na een schriftelijke ronde op 17 maart 2022

Voorwoord
De afsluiting van 2021 had bijna niet mooier kunnen zijn: in het Regeerakkoord werd het
Akkoord van Kralendijk genoemd als uitgangspunt voor het bestrijden van de armoede op
Bonaire. In april 2021 sloot de Centraal Dialoog dit belangrijke Akkoord, na maanden van
voorbereiding en voorbesprekingen. Het Akkoord bevat een afgewogen pakket van
maatregelen om de inkomsten te verhogen en de kosten van levensonderhoud en de kosten
voor ‘zakendoen’ te verlagen.
Met de toezegging van het nieuwe kabinet om dit Akkoord als uitgangspunt te nemen zal
2022 in het teken staan van overleg met de ministeries om de genoemde maatregelen in
het Akkoord ter hand te nemen.
Naast het opstellen van het Akkoord van Kralendijk heeft de Centraal Dialoog zich in 2021
met diverse andere onderwerpen beziggehouden die passen binnen haar
Gemeenschappelijk Beleidskader 2020-2023. Er vond een wisseling plaats van de vicevoorzitter en secretaris, het reglement werd aangepast na oprichting van de koepel voor
werknemersorganisaties (BFB) en diverse werkgroepen zijn ingesteld. Meer hierover leest u
in dit jaarverslag.
In 2021 heeft de vice-voorzitter met verschillende organisaties overleg gehad, waaronder
met BICC en Unkobon, over de sociaal-economische ontwikkeling van Bonaire.

Karakter, rol en samenstelling
De Centraal Dialoog Bonaire werd op 15 november 2018 opgericht met volle steun van alle
betrokken partijen op Bonaire én van de staatssecretaris van SZW. Daartoe werd een
oprichtingsprotocol ondertekend.
De Centraal Dialoog is volgens het reglement ‘een orgaan van overleg tussen lokale
overheid, sociale partners en Kamer van Koophandel met als doel om door consensus bij te
dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire.’ De Centraal Dialoog
kan daarbij niet in de plaats treden van de eigen (bestuurlijke) verantwoordelijkheden van
ieder der partijen of van de Rijksoverheid. Het overleg kan uitmonden in een schriftelijk
document, zoals een verklaring of convenant.
De Centraal Dialoog kan daarnaast gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de
Rijksoverheid over relevante onderwerpen. Ook daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd
naar consensus.
De Gezaghebber is voorzitter q.q. van de Centraal Dialoog. In de Centraal Dialoog hebben de
volgende vier geledingen op bestuurlijk niveau zitting: het Bestuurscollege, werkgevers
(BFB), vakbeweging (USIBO) en Kamer van Koophandel.
De vergaderingen worden voorgezeten door de onafhankelijke vice-voorzitter, bijgestaan
door een secretaris. Het hoofd van RCN-SZW is vaste adviseur. De deelnemerslijst
gedurende het verslagjaar is opgenomen als bijlage.
Resultaten van het overleg worden in onderling overleg naar buiten gebracht. Veel
informatie is ook te vinden op de website www.centraaldialoogbonaire.com.

2

Vergaderingen
De Centraal Dialoog heeft in 2021 5 keer vergaderd:
-

22 en 25 februari
24 juni
13 september
6 december

Per vergadering geven we hier een aantal zaken die besproken en besloten zijn. Verder
verwijzen we naar de verslagen van de vergaderingen die op de website van de Centraal
Dialoog staan.
Februari
-

-

Per 5 maart is dhr Stegers de nieuwe vice-voorzitter van de Centraal Dialoog. Hij
volgt dhr van den Braak op. Mw Buys zal per 5 maart als secretaris dhr Breure
opvolgen.
De zelfevaluatie van de CD is besproken.
Presentatie door mw Gonzalez, kwartiermaker Deelnemingen van OLB

Juni
-

Begroting CD 2022 vastgesteld
Per 1 mei is BFB opgericht dmv een convenant tussen Bonhata, BBE, BHG en BICC.
Reglement van de CD is na een schriftelijke ronde gewijzigd (ivm oprichting BFB)

September
-

Presentatie WEB mbt duurzame investeringsplan om elektriciteitstarieven te
verlagen

December
-

Afspraken over vervolg op Akkoord van Kralendijk

Akkoord van Kralendijk
Op 16 april 2021 sloot de Centraal Dialoog een historisch akkoord: het Akkoord van
Kralendijk. Dit Akkoord bevat een samenhangend geheel van maatregelen om de armoede
te verlagen. Dit gebeurt op 2 manieren: het verhogen van het inkomen en het verlagen van
kosten. Verhoging van inkomen door een (gefaseerde) groei van de onderstand, de AOW en
het minimumloon. Verlaging van kosten door inspanningen vanuit het OLB en de
Rijksoverheid om kosten voor levensonderhoud en de kosten voor zakendoen te verlagen:
woonkosten, kosten voor kinderopvang, energie, drinkwater en telecomkosten, invoering
Openbaar Vervoer.
Dit Akkoord is het eerste meest concrete gevolg van het Gemeenschappelijke Beleidskader
2020-2023 en is aangeboden aan de staatssecretaris van SZW. In het Regeerakkoord dat op
15 december 2021 is gesloten, wordt dit Akkoord genoemd als uitgangspunt voor de
bestrijding van de armoede op Bonaire.
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Werkgroepen
De Centraal Dialoog heeft in 2021 een aantal werkgroepen bepaalde thema’s laten
uitzoeken om besluitvorming voor te bereiden.
Werkgroep Arbeidsmarkt overlegde op 23 februari, 17 juni en 16 december over de
uitdagingen die er zijn voor het aantrekken van werknemers, helemaal als het gaat om
werknemers die een band hebben met Bonaire. De werkgroep kwam tot de conclusie dat de
grootste problemen die prioriteit zouden moeten krijgen de studieschuld en de
woningmarkt zijn.
Werkgroep Armoedebestrijding kwam op 2 en op 23 november bij elkaar om te bespreken
welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om op korte termijn iets te doen
aan de armoede, naast de voorstellen die in het Akkoord van Kralendijk genoemd worden.
Grootste knelpunt is dat een groot deel van de werkende armen niet goed in beeld is en het
is lastig om hier specifieke voorstellen voor te noemen, behalve de meer algemene
oplossingen zoals het verlagen van de kosten van levensonderhoud. De hoge kosten voor
wonen en voor vervoer leiden ook voor mensen met een relatief hoog inkomen vaak tot een
negatief financieel plaatje.
De Werkgroep Akkoord van Kralendijk (in het begin aangeduid met Werkgroep IJkpunt) is
in de aanloop naar het vaststellen van het Akkoord meerdere keren bij elkaar gekomen om
het Akkoord op te stellen. In het najaar is een aantal keer overlegd om een bijbehorende
actielijst op te stellen. Dit is gecombineerd met overleggen van de Werkgroep
armoedebestrijding.
Over deze onderwerpen zal de CD in 2022 verder overleggen en standpunten innemen.

Correspondentie
De Centraal Dialoog heeft in 2022 de volgende brieven verstuurd.
9 februari: brief aan VWS over eis sneltest voor reizigers naar Bonaire
13 april: brief aan informateur Tjeenk Willink met input voor het Regeerakkoord
16 april: brief aan SZW over Akkoord van Kralendijk
28 april: brief aan VWS over inreisbeleid
3 augustus: brief aan SZW over rouwverlof
5 oktober: brief aan EZK over duurzame investeringsplan van WEB

Financiële toelichting
De Centraal Dialoog wordt bekostigd door het OLB.
De totale begroting voor de Centraal Dialoog in 2021 bedroeg USD 45.000. Dit is ter dekking
van de vergaderkosten, kosten voor de website, kosten voor de vice-voorzitter en de
secretaris. Ook is er voor elk van de sociale partners Usibo en BFB USD 5.000 beschikbaar
voor scholing en professionalisering.
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Bijlage – Deelnemerslijst in 2021
Voorzitter en secretariaat
•
•
•
•
•

q.q. voorzitter:
vice-voorzitter:
vice-voorzitter:
secretaris:
secretaris:

Edison Rijna, gezaghebber
Willem van den Braak (tot 5 maart)
Mervyn Stegers (vanaf 5 maart)
Johan Breure (tot 5 maart)
Marga Buys (vanaf 5 maart)

Openbaar lichaam Bonaire
•
•

Gedeputeerde Nina den Heyer
Gedeputeerde Hennyson Thielman

USIBO
•
•
•
•

Mavis Abrahams
Norwin Willem
Angelo Vrolijk
Cherrel Kwidama

BFB
•
•
•
•
•

Luite Berkenbosch (tot 21 april afgevaardigde BONHATA)
David Rietveld (tot 21 april afgevaardigde BONHATA)
Eddy Carillo (tot 21 april afgevaardigde BBE)
Anja Romeijnders (tot 21 april afgevaardigde BBE)
Paul Coolen (tot 21 april afgevaardigde BHG, samen met Muys Cieremans)

Kamer van Koophandel
•
•

Huub Groot
Cherethy Kirindongo

Adviseur
•

Eric Brakke (hoofd RCN-SZW)
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