
Stoplichtrapportage voortgang Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023 

Legenda 

 Uitvoering loopt volgens planning (afronding juni ’23, 
incl. toelichting/benoemen deelresultaat) 

 Uitvoering vertraagd (incl. toelichting) 
 Uitvoering gestagneerd (incl. toelichting) 

 

Samenvattend kan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius stellen dat veel van de afspraken in werking zijn gesteld of inmiddels behaald zijn. Tezamen met de 
werkzaamheden die ook verricht worden voor de terugkeer naar de democratie, geeft dit een positief beeld dat er veel gebeurt en ontwikkeld wordt op Sint 
Eustatius. Toch zijn er ook nog enkele zorgpunten. Het toerisme is nog niet hersteld na de COVID-periode. Door beperkte connectiviteit en de staat van de 
olieoverslagterminal raakt de werkgelegenheid in de toerisme- en industriesector mogelijk in het geding. Daarnaast vraagt natuurbehoud en het (op lange termijn) 
beheersbaar krijgen van het loslopend vee nog steeds veel aandacht. De capaciteit van het slachthuis (en de vernieuwing van de apparatuur) is noodzakelijk om het 
slachten te intensiveren. Meer slachtcapaciteit zorgt op zijn beurt voor toenemende verkoop van lokaal geslacht vlees en meer schenkingen van vlees aan de 
gezinnen die in armoede leven. 

Gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven op Sint Eustatius zijn met de genoemde inkomensmaatregelen een stap dichter bij een gelijkwaardig 
inkomensniveau in Caribisch Nederland ten opzichte van Europees Nederland gekomen. Het verhogen van het wettelijk minimumloon en de subsidies voor drinkwater 
en telecom zijn daar voorbeelden van. Toch blijven de kosten voor levensonderhoud onverminderd hoog, voornamelijk door de ontwikkelingen in de regio en 
ontwikkelingen in de rest van de wereld. De verhoging van het minimumloon is voor sommige werkgevers moeilijk te betalen nu het toerisme na COVID-19 nog 
steeds niet hersteld is. Dit blijft een punt van aandacht in het gesprek met Den Haag. Op het gebied van welvaart en gezondheid is het eiland blij dat het ministerie 
van VWS de gynaecologische zorg heeft georganiseerd op het eiland en dat er onderzoek wordt verricht naar welke varianten van nierdialyse mogelijk zijn op Sint 
Eustatius.  

Met alle ontwikkelingen die het eiland de afgelopen jaren heeft ingezet, heeft het openbaar lichaam ook het updaten van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (ROP) ter 
hand genomen. Middels intensieve stakeholdersessies ligt er nu een concept-ROP ter consultatie voor aan de bewoners. Daarbij is het belangrijk dat bij aankoop en 
verkoop van land er een notaris op het eiland is en dit is sinds eind 2022 voor zowel Statia als Saba gerealiseerd. Hiermee is een van de belangrijkste 
aandachtspunten vanuit het eiland over het notariële werk opgelost. 

Verder is er voor enkele infrastructurele projecten inmiddels een intensieve samenwerking opgezet tussen STUCO, EUTEL en het openbaar lichaam om de 
ondergrondse kabels zoveel als mogelijk mee te nemen in deze projecten. Ook de afwatering krijgt daarbij bijzondere aandacht, als onderdeel van de anti-
erosiemaatregelen. Dit is het geval bij de Oranjebaaiweg (de weg van het centrum naar de haven),bij de vernieuwing van de weg naast de luchthaven en bij de nog 
aan te leggen (en aan te besteden) Road Behind the Mountain. Dit zijn de drie grote infrastructurele (wegen) projecten die voor 2023 worden uitgevoerd. Daarmee is 
de maximale capaciteit van het openbaar lichaam op dit gebied benut.  

Op circulariteit heeft het energiebedrijf STUCO met behulp van een verstrekte subsidie door het ministerie van EZK, een belangrijke investering kunnen verrichten in 
de derde fase van het zonnepanelen-park en de daarmee gepaard gaande batterijopslag. Daarmee maakt het energiebedrijf belangrijke stappen naar een 
klimaatneutraal eiland. Ook op het gebied van sociale huisvesting worden belangrijke stappen gezet; de eerste 6 (sociale) huurwoningen zijn gerenoveerd en voor 
2023 staan er nog ongeveer 19 in de planning. Daarmee wordt voldaan aan het minimale niveau van kwaliteit en beschikbaarheid van sociale huisvesting.  

Bestuurlijk gezien werkt men gestaag aan de stappen die gezet moeten worden om per of vlak na 15 maart 2023 de reguliere bestuurlijke verhoudingen terug te 
laten keren op Sint Eustatius. Bestuurders hebben hun kennis en vaardigheden verbreed door middel van een ‘awareness’-traject dat gevolgd is bij het NIMD; 
ambtenaren zijn begin januari jl. gestart met het volgen van een (vervolg) opleiding leiderschap en/of adviseren middels de Statia Academy. Het analyseren en 
implementeren van de AO/IC heeft nadrukkelijke aandacht gekregen.  
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Thema 1: Welzijn 

 Actie  Verantwoordelijk Geplande realisatie 2022 Voortgang en toelichting 
1 Verhogen van het 

wettelijk minimumloon. 
SZW • Standpuntbepaling Centraal Dialoog Sint 

Eustatius over verhoging wettelijk 
minimumloon per 1 januari 2023. 

• Per 1 januari 2023 significante stap zetten 
op het niveau van het wettelijk 
minimumloon. 

• De Regeringscommissaris heeft in samenspraak met de 
eilandsraad, bij ontstentenis van reactie van de Central 
Dialogue Statia, in reactie op de uitvraag van de minister 
voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een 
standpunt bepaald over de verhoging van het wettelijk 
minimumloon per 1 januari 2023. 

• In lijn met dat advies is per 1 januari 2023 het 
minimumloon met 14,3% verhoogd op Sint Eustatius naar 
$1.446 per maand ($ +181). 

2 Verhogen van de 
minimumuitkeringen. 
 

SZW • Een verhoging van de toeslagen zelfstandig 
wonen en gezamenlijke huishouding in de 
onderstand van respectievelijk 7,5% en 
15% per 1 juli 2022. 

• Per 1 januari 2023 een significante stap 
zetten op het niveau van de uitkeringen 
onderstand, AOV en AWW. Percentage 
verhoging in beginsel gelijk aan verhoging 
minimumloon. 

• De toeslag zelfstandig wonen is per 1 juli 2022 verhoogd 
met $95 per maand op Sint Eustatius; de toeslag 
gezamenlijke huishouding is daar bovenop verhoogd met 
$106 per maand. 

• De AOV is per 1 januari 2023 op Sint Eustatius met 22,5% 
verhoogd. Het bedrag per maand bedraagt $ 1.113 ($ + 
151). De zogeheten ‘duurtetoeslag’ die AOV-gerechtigden 
op de bovenwinden ontvangen, is hierbij inbegrepen. De 
AWW, waar de bedragen leeftijdsafhankelijk zijn, is 
verhoogd met 19,0%.  

• De concrete verhoging van de onderstand per 1 januari 
2023 is afhankelijk van de huishoudsituatie. De onderstand 
voor een alleenstaande die zelfstandig woont, is verhoogd 
met 33,5% naar $ 1.055 per maand op Sint Eustatius 
(+$265). Voor paren die zelfstandig wonen bedraagt de 
onderstand per 1 januari $1.446 per maand. Dat is een 
verhoging van 34,4% (+$370). Het basisbedrag van de 
onderstand is alleen met de inflatie verhoogd (9,0%) en 
komt uit op $550 ($ +46). 

3 Verhogen kinderbijslag 
en verbeteren kwaliteit 
en financiële 
toegankelijkheid 
kinderopvang. 

SZW 
 
Kinderopvang:  
SZW/OCW 

• Een verhoging van kinderbijslag met $10 
per kind per maand per 1 juli 2022. 

• Een verhoging in 2023 van kinderbijslag met 
$10 per kind per maand t.o.v. stand 1 juli 
2022. 

• In het programma BES(t) 4 Kids wordt 
samen met de eilanden gewerkt aan het 
verbeteren van de kwaliteit en de financiële 
toegankelijkheid van kinderopvang. 

• De kinderbijslag is per 1 juli 2022 verhoogd met $10 naar 
$99 per kind per maand. Per 1 januari 2023 is de 
kinderbijslag verder verhoogd naar $128 (+$29).  

• De subsidiebedragen voor de kinderopvang zijn met ingang 
van 1 januari 2022 met circa 10% verhoogd en zijn met 
ingang van 1 juli 2022 nog eens met circa 10% verhoogd.  
Met deze verhoging worden organisaties in staat gesteld 
om de arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers te 
verbeteren. 

• Een aanvullende verhoging van de subsidie is verstrekt 
voor baby’s omdat kinderopvangorganisaties aangaven dat 
de kosten voor het opvangen van een baby hoger zijn dan 
voor een peuter. 
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• De verwachting is dat het wetsvoorstel Kinderopvang CN 
begin 2023 naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. Het 
wetsvoorstel is aangepast n.a.v. de maatregelen in het 
coalitieakkoord (verhoging van de kinderopvangvergoeding 
naar 96% en verlagen van de ouderbijdrage naar 4%) en 
het advies van de Raad van State. 

• Vanaf 1 januari 2023 zijn de subsidiebedragen met 32,8% 
voor de dagopvang en 19,2% voor de buitenschoolse 
opvang verhoogd. De ouderlijke bijdrage daalt met $25 
voor de dagopvang en met $10 per maand voor de 
buitenschoolse opvang.  

4 Moderniseren sociale 
zekerheidsstelsel. 

SZW • Voorbereiding en consultatie Centraal 
Dialoog Sint Eustatius t.b.v. opstellen van 
een werkloosheidsregeling.  

• Voorbereiden regeling voor begeleider 
medische uitzending. 

• In het derde kwartaal 2022 hebben inputgesprekken met 
stakeholders in CN plaatsgevonden om input op te halen 
voor de vormgeving van een regeling.  

• Op basis hiervan wordt een beleidsnotitie opgesteld. 

5 Verbeteren toegang tot 
sociale uitkeringen. 

OLE – Social 
Domain 

• Toegang tot informatie sociale uitkeringen 
garanderen voor burger. 

• SZW heeft het initiatief genomen voor een zogeheten 
‘belevingsonderzoek. In het rapport ‘Belevingsonderzoek 
SZW’ d.d. 29 september 2022 worden handvatten 
aangereikt voor verbetering voor toegang tot sociale 
uitkeringen vanuit het perspectief van SZW.  

• De unit zet in 2023 concrete acties in naar aanleiding van 
dit belevingsonderzoek. 

6 Verlagen kosten van 
levensonderhoud: 
kosten drinkwater. 

IenW i.s.m. 
STUCO, OLE 

• Opgehoogde subsidieregeling op basis 
waarvan STUCO subsidie kan aanvragen 
voor het doorvoeren van een verlaagd 
maandelijks drinkwatertarief voor de burger. 

• In 2022 is €1,055 mln. aan subsidie toegekend en €1,5 
mln. aan subsidie toegezegd door IenW. 

• Deze subsidies zijn door STUCO verdisconteerd in het vaste 
gebruikstarief en/of het wegtransporttarief voor 
drinkwater. 

7 Verlagen kosten van 
levensonderhoud: 
kosten telecom. 

EZK • Afspraken tussen telecomproviders en het 
doorberekenen van subsidies naar klanten. 

• Overleg met EZK over versterken telecom-
netwerk. 

• EZK verstrekt subsidie om kosten abonnement vast 
internet omlaag te brengen voor de eindgebruiker. 

8 Versterking 
ondersteuning op het 
gebied van armoede en 
schulden. 

SZW/OLE • Twee medewerkers van het OLE worden 
deels vrijgesteld om een tweejarig 
deeltijdprogramma te volgen. 

• Er is een programma op maat ontwikkeld voor het OLE. 
Gesprekken met OLE lopen nog over de timing van het 
programma en welke medewerkers hiervoor in aanmerking 
komen. 

 
9 Versterking en 

ondersteuning Centrale 
Dialoog Sint Eustatius. 

SZW/OLE • Opstarten werving nieuwe voorzitter en 
secretaris. 

• Het initiatief voor het verbetertraject van de Centraal 
Dialoog ligt bij het OLE. SZW heeft zowel voor 2022 als 
voor 2023 middelen verstrekt via bijzondere uitkeringen 
om hierbij te ondersteunen. 

10 Onderzoeken 
mogelijkheden 
nierdialyse. 

VWS • Afronden onderzoeken mogelijkheden van 
het aanbieden van peritoneale nierdialyse. 

• Onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht 
van de Sint Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) is er 
een rapport opgesteld over de mogelijkheden van 
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buikdialyse op Sint Eustatius. Dit rapport is onafhankelijk 
getoetst door het Amsterdam UMC.  

• Het plan van aanpak o.b.v. dit rapport wordt momenteel 
besproken tussen SEFCF, ZJCN en SMMC. VWS zal de 
Kamer informeren over de uitkomsten hiervan middels een 
Kamerbrief in Q1 van 2023. 

• Motie eilandsraad van Q4 2022 onderzoek naar nierdialyse 
is tevens in uitvoering. 

11 Onderzoeken 
mogelijkheden 
gynaecologische zorg. 

VWS • Afronden verkenning verbetering 
gynaecologische zorg. 

• Onder verantwoordelijkheid van SEHCF is er extra lokale 
capaciteit aangenomen die deels inzetbaar is als 
gynaecoloog en deels als medisch adviseur SEHCF. In 
nauwe samenwerking met SMMC worden er protocollen 
opgezet om te bezien welke gynaecologische zorg geleverd 
kan worden op Sint Eustatius. 

 

Thema 2: Welvaart 

 Actie  Verantwoordelijk Geplande realisatie 2022 Voortgang en toelichting 
1 Intensiveren 

dienstverlening 
arbeidsbemiddeling. 
 

SZW/OLE • Eventuele werving jongeren-consulent, inzet 
job programs. 

• Eind 2022 heeft SZW middelen verstrekt aan het OLE via 
een bijzondere uitkering voor diverse job programs. 

• SZW blijft met het OLE in gesprek over de inzet op 
arbeidsbemiddeling en eventuele benodigde ondersteuning 
daarbij. 

2 Verduurzamen regionale 
samenwerking 
beroepsonderwijs. 

OCW • Opstellen plan door kwartiermaker OCW 
voor verkennen regionale samenwerking 
voor beroepsonderwijs. 

• Samenwerking Hospitality Bovenwinden: met NIPA opgezet 
voor het verzorgen van opleidingen voor volwassenen 
(werkenden en werkzoekenden) en de vo-scholen. 

• Samenwerking in zorgdomein is nog niet gestart, VWS is in 
afwachting van de oprichting consortium van mbo-scholen 
in Europees Nederland.  

3 Werken met een 
beperking. 

SZW/OLE • Continuering van Loonkostensubsidie-traject 
en inzet jobcoach. Feasibility study sociale 
werkplaats gericht op de specifieke wensen 
van Sint Eustatius. 

• Het offertetraject voor een feasibility study voor een 
sociale werkplaats zal begin 2023 worden afgerond en 
krijgt daarna een vervolg middels een pilotproject.  

• De voortzetting van het loonkostensubsidietraject 
“Iedereen doet mee” wordt gefinancierd door een door 
SZW toegekende bijzondere uitkering in 2022. 

4 Uitvoeren van het 
wegenplan. 

OLE – ENI/PPMO • Aanbesteding en start werkzaamheden Road 
Behind the Mountain, Airport Boulevard 
Phase 1, Oranjebaaiweg Phase 1 en 
afwatering bij luchthaven.  

• Aanbesteding marktconsultatie project Road behind the 
Mountain gestart. 

• Werkzaamheden Airport Boulevard zijn in uitvoering. 
• Voorlopige gunning van werk voor Oranjebaaiweg is 

gestart. 
• Werkzaamheden afwatering bij de luchthaven is technisch 

opgeleverd. Administratie oplevering volgt. 
5 Onderhouden huidige 

havenfaciliteiten. 
OLE - ENI • Een uitgevoerd onderzoek naar de 

achterstand in onderhoud huidige haven.  
• Samenwerkingsovereenkomst OLE-RWS ondertekend. 
• Projectplan is door Bestuurscollege geaccordeerd. 
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• Een aangepaste tarievenstructuur 
havenverordening. 

• De scope van het onderzoek is ondertekend door 
stakeholders. 

• Het MKBA onderzoek wordt in opdracht gegeven. 
6 Verbeteren notariële 

dienstverlening. 
JenV • Tijdelijke waarnemer voor notariële 

dienstverlening op het eiland. 
• Per 8 juli 2022 is een waarnemend notaris ingezworen als 

notaris voor Sint Eustatius en Saba.  
• Inmiddels heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba de procedure om een notaris permanent 
te benoemen in gang gezet. 

7 Verbeteren bancaire 
dienstverlening. 

MinFIN • Onderzoek naar de mogelijkheden van het 
uitvoeren van een pilot hypotheekgarantie.  

• Inzet op het verkrijgen van toegang tot 
Nederlandse betaalrekening. 

• Met de overgang per 1 november 2022 naar de MCB 
Bonaire Bank is er voldaan aan een essentiële voorwaarde 
voor de pilot Hypotheekgarantie. 

• Met het voldoen aan deze voorwaarde kan er gestart 
worden met een onderzoek naar de mogelijkheden van een 
pilot Nationale Hypotheekgarantie voor Sint Eustatius. 

• De inzet op het verkrijgen van toegang tot Nederlandse 
betaalrekeningen is tevens meegenomen in de Taskforce 
Knelpunten CN. 

8 Verbeteren connectiviteit 
en een duurzame 
luchtverbinding. 

PSO: IenW 
Ferry: OLE – 
ENI. 

• PSO onderzoek: IenW onderzoekt 
mogelijkheden van aanbieden betrouwbare 
vliegverbindingen voor inwoners. 

• Op 13 december 2022 heeft IenW een toelichting gegeven 
op de voortgang van het onderzoek naar een PSO. 

9 Vergroten inkomsten 
door toerisme 

OLE – ENI • Een start maken met uitvoering van 
Toerisme Visieplan (acties lopen samen met 
uitvoering actie 2).  

• Er vinden gesprekken plaats over de voortgang van het 
uitvoeren van het Toerisme Visieplan met het Toerisme 
Bureau.  

• Verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden samen 
met het ministerie van EZK, waar intensivering kan 
plaatsvinden. 

 

Thema 3: Circulariteit 

 Actie  Verantwoordelijk Geplande realisatie 2022 Voortgang en toelichting 
1 Vergroten aandeel 

duurzame energie. 
EZK/ 
OLE - ENI 

• Lanceren van een publieke campagne over 
besparingstips en bewust energiegebruik. 

• Het eilandelijke elektriciteitsbedrijf STUCO heeft contracten 
getekend waardoor de zonneweide en batterijopslag wordt 
uitgebreid. EZK verstrekt een subsidie die deze investering 
dekt (€10,1 mln.) 

• De publieke campagne over besparingstips en bewust 
energieverbruik is nog niet gestart. 

2 Verduurzamen 
landbouw. 

OLE - ENI • Afronding laatste fase projectaanvraag en 
toekenning van middelen. 

• Voortgang is afhankelijk van de voortgang op project 
Loslopend vee. 

• Het consultancy verzoek met betrekking tot de 
reorganisatie van LVV (Agri-desk) in voorbereiding. 

• Tevens wordt op 26 januari 2023 een overeenkomst 
getekend tussen het OLE en de EU ter ondersteuning van 
de doelen bij het traject verduurzaming van landbouw. 
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3 Uitvoeren strategisch 
plan loslopend vee. 

LNV/OLE - ENI • Een start maken met het uitvoeren van de 
implementatie-agenda NEPP/NMB. 

• De verwerkingsketen van loslopend vee op 
orde stellen. 

• De verwijdering van loslopend vee is in juli 2022 hervat.  
• Op 15 september jl. is de projectleider Loslopend vee 

gestart. 
• Het strategisch plan loslopend vee is in voorbereiding. 

Verwachte vaststelling en start uitvoering Q1 2023. 
• Het OLE is in afwachting van de levering van extra 

koelcapaciteit in het slachthuis. Verwachte levering Q1 
2023. 

4 Verkenning m.b.t. Green 
Statia (raakvlakken met 
actie 1, 2). 

OLE - ENI • Bespreken toekomstvisie GTI in werkgroep. • Taskforce GTI met externe coördinator is opgezet. 

5 Verbeteren sociale 
huisvesting (raakvlakken 
met doelstelling 1). 
 

BZK - VRO • Verkennen proces en plan opzetten 
huurcommissie.  

• Start maken met renoveren eerste 20 
woningen (fase 1).  

• Verordeningen vastgesteld (inzake 
verhuurdersubsidie, 
woningwaarderingsstelsel en instelling 
huurcommissie) vaststellen.  

• Bouwgrond (bouwrijp) toebedelen aan 
Bazalt.  

• Plan en voorwaarden opstellen voor 
renovatie overige woningen 
 

• Bazalt bouwt ca. 50 sociale huurwoningen in twee 
tranches. De eerste tranche van ca. 24 sociale 
huurwoningen wordt naar verwachting opgeleverd 
medio/eind 2024. De tweede tranche is voorzien in 2026.  

• Over geschikte bouwgrond wordt nog gesproken met de 
betrokken partijen (OLE, Bazalt en MinVRO). 

• De Statia Housing Foundation is bezig om deze eerste 
tranche van 20 woningen te renoveren voor eind 2023. 
Momenteel zijn er 6 woningen gerenoveerd.  

• De verordeningen zijn vastgesteld door de eilandsraad van 
Sint Eustatius op 03-11-2022. In 2023 wordt begonnen 
met de instelling van een huurcommissie.  

• Er dient nog wel een aanpassing in de huurverordening 
plaats te vinden (m.b.t. de huursubsidietabel), daarover 
vinden de finale gesprekken met MinVRO plaats. 

• Daarnaast zijn de Samenwerkingsovereenkomst, 
beheersovereenkomst en prestatieovereenkomst voor 2023 
opgesteld en ondertekend. 

6 Bewaken of beschermen 
nationaal erfgoed 
 

OCW/OLE – 
Social Domain 

• Implementatie aanbevelingen Statia Cultural 
Heritage Implementation Commission.  

• Werven Heritage Officer. 
• Weven twee Culture Coaches. 

• Cultuurconvenant is op 27 september 2022 afgesloten met 
het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. 

• De cultuuragenda, waarin de concrete acties per eiland 
wordt beschreven, wordt momenteel uitgewerkt. 

• Daarbij is tijdens het werkbezoek van de staatssecretaris 
van Cultuur en Media in januari 2023 aan staatssecretaris 
Uslu gevraagd om capaciteit en kennis beschikbaar te 
stellen om zodoende de agenda te kunnen 
operationaliseren voor uitvoering. 

7 Organiseren ruimtelijke 
ontwikkeling 
 

OLE - ENI • Opstellen ROP met input van eilandsraad en 
bewoners.  

• Vaststellen ROP door Bestuurscollege en 
eilandsraad.  

• In de zomer van 2022 hebben meerdere consultatierondes 
plaatsgevonden met zowel de eilandsraad als andere 
belanghebbenden, waarom het concept-ROP door het 
Bestuurscollege eind december 2022 is goedgekeurd. 

• Deze conceptversie ligt vanaf 2 januari 2023 voor een 
periode van zes weken ter inzage voor bewoners en 
belanghebbenden. 
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Thema 4: Goed bestuur 

 Actie  Verantwoordelijk Geplande realisatie 2022 Voortgang en toelichting 
1 Moderniseren 

Vergunningenbeleid en 
afronden updaten 
verouderde 
verordeningen (WHV 
fase 2.0) 

OLE – VTH • Werving projectleider digitalisering 
vergunningen.  

• Afronden updaten verouderde 
verordeningen. 

• Verouderde verordeningen zijn geüpdatet en criterium uit 
de Memorie van Toelichting van de Wet herstel 
voorzieningen Sint Eustatius is afgerond. 

• De projectleider digitalisering vergunningen is nog niet 
geworven in verband met een prioritering in de te werven 
functies. De werving van de unitmanager Vergunningen 
Toezicht en Handhaving vindt momenteel wel plaats 
waarna de prioriteit kan worden gelegd op werving van de 
projectleider digitalisering vergunningen. 

2 Verbeteren Toezicht en 
Handhaving (WHV fase 
2.0) 

OLE - VTH • Werving interim-hoofd Unit VTH.  
• Vaststellen uitvoeringsagenda 2022-2025. 
• Werving opstarten handhavingspersoneel. 

• De uitvoeringsagenda 2022-2025 is vastgesteld in het 
Bestuurscollege op 4 oktober 2022.  

• Zowel de werving van het interim-hoofd als de werving 
voor de vaste invulling van de positie is opgestart. 
Momenteel vinden er gesprekken plaats met potentiële 
kandidaten. 

• Tevens is er 1 fte handhaving ingevuld. 
3 Vergroten 

uitvoeringskracht 
ambtelijk apparaat 

OLE - PZ • Werving projectleider haven ontwikkeling 
wetgevingsjurist.  

• Alle medewerkers hebben benodigde ICT-
middelen.  

• Lanceren Statia Academy. 

• Werving projectleider havenontwikkeling en 
wetgevingsjurist loopt. 

• De tweede fase van de Statia Academy is gelanceerd in 
september 2022. In januari 2023 starten alle directeuren, 
business unitmanagers, adviseurs en beleidsmedewerkers 
met de tweede fase. 

• Met de overgang naar het nieuwe ICT-systeem (Microsoft 
365) is het merendeel van de organisatie voorzien van 
additionele ICT-middelen. Hiervoor is in oktober 2022 
$57.000 beschikbaar gesteld vanuit de CN-envelop. 
Momenteel wordt nog gezocht naar financiering voor de 
laatste tranche. 

4 Trainingen en 
opleidingen 
(toekomstige) 
eilandsraadsleden en 
gedeputeerden 
(WHV fase 2.1) 

BZK/OLE • Training NIMD voor eilandsraad is afgerond. 
• Griffie en openbaar lichaam verzorgen 

introductiedag aan nieuwe gedeputeerden 
over procedures, werkprocessen en 
reglementen. 

• De training van het NIMD voor de eilandsraad is afgerond. 
• Van 10 tot en met 14 oktober hebben de nieuwe 

gedeputeerden een uitgebreid inwerkprogramma gevolgd 
op het gebied van procedures, werkprocessen, 
reglementen en de inhoudelijke onderwerpen uit hun 
portefeuille.  

• Daarbij is de focus op de eerste gelegd op de bestuurlijke 
procedures, waaronder procedures om integriteit te 
waarborgen. 
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• De gedeputeerden hebben op 5 en 6 december een 
training van het NIMD gevolgd.  

5 Integriteit 
 

OLE • Verkennen mogelijkheden integriteits-
commissie.  

• Proces in werking stellen voor oprichten 
integriteitscommissie. 

• Bijdrage BZK voor het in werking stellen van een 
integriteitscommissie is toegekend. 

6 Verbeteren financieel 
beheer (WHV fase 2.2)  

OLE – Unit 
Finance 

• Het uitwerken en implementeren van de 
AO/IC.  

• Begin maken met het toetsen van de 
financiële rechtmatigheid van de uitgaven. 

• Alle financiële administraties op orde en 
opgeschoond.  

• September: een interim controle laten 
uitvoeren door externe consultant om de 
vorderingen m.b.t. het financieel 
verbeterplan in kaar te brengen. 

• Het OLE werkt conform het plan van aanpak aan het 
uitwerken en implementeren van de AO/IC. Deze 
werkzaamheden lopen door in 2023.  

• Daarnaast heeft er een externe toetsing (interim controle) 
plaatsgevonden van het Plan van Aanpak van de AO-IC. 

• Het OLE heeft een start gemaakt met het toetsen van de 
financiële rechtmatigheid van de uitgaven en het 
opschonen van de financiële administraties.  

• Er is een nieuw inkoopproces ontwikkeld (“budget tot 
betaling”) en binnen Finance is een medewerker gestart 
met de opleiding tot systeembeheerder. 

7 Jeugdparticipatie 
 

OLE – Social 
Domain 

• Voortzetten van debatgroepen.  
• Verkennen mogelijkheden jeugdraad Sint 

Eustatius. 

• De debatgroepen worden voortgezet, hier is een externe 
projectleider voor aangetrokken. 

• De debatgroep maakt ook deel uit van het bezoek van het 
Koninklijk Paar in februari 2023. 

8 Voorlichting en 
informeren bevolking 
over verkiezingen;  
 

OLE • Voorbereiden van voorlichting over politieke 
participatie.  

• De voorlichting en informering van de bevolking over zowel 
de kiescolleges als de eilandraadsverkiezingen valt binnen 
de taken en verantwoordelijkheid van de Rijksdienst 
Caribisch Nederland. Het OLE deelt deze informatie 
vervolgens via de OLE media kanalen om een breder bereik 
te genereren. 

 


