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Aanbieding voorhang Ontwerp-KB fase 2.2 herstel 

voorzieningen St Eustatius 

Aanleiding 

De Ministerraad (MR) van 3 februari 2023 wordt gevraagd in te stemmen met het 

toezenden van het ontwerp KB aan beide Kamers der Staten-Generaal en voorts – 

mits er geen ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden – het KB ter 

bekrachtiging aan Z.M. de Koning voor te leggen. 

 

Vanwege de verplichte voorhang van vier weken bij beide Kamers, waarvan 

driekwart buiten het reces dient plaats te vinden, en de wens dat het KB spoedig 

in werking zou kunnen treden na de eilandraadsverkiezingen, is het van belang 

het KB zo snel mogelijk aan de Kamers te sturen.  

Daarom wordt u gevraagd de aanbiedingsbrieven alvast te tekenen, met het oog 

op verzending zo snel mogelijk na akkoord van de MR.  

Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd de aanbiedingsbrieven voor de Eerste en Tweede Kamer voor 

het ontwerp-KB te tekenen (het besluit zelf niet) met het oog op verzending 

indien en zodra de MR akkoord heeft gegeven.  

Kern 

- Met dit ontwerp-Kb zal het bepaalde in artikel 15 van de Wet herstel 

voorzieningen Sint Eustatius (Wet) in werking treden, waardoor de 

eilandsraad en het bestuurscollege hun taken en bevoegdheden op grond 

van de FinBES, waaronder het budgetrecht, verkrijgen. Daarbij zal 

overigens nog wel - in aanvulling op het reguliere toezicht in de FinBES - 

sprake zijn van verzwaard toezicht, specifiek uitgebreidere 

goedkeuringsverplichtingen voor het OLE. Deze goedkeuringen moeten 

door u worden verleend, waarbij het Cft BES zal adviseren. Dit is fase 2.2 

van de Wet. 

- Twee van de drie criteria zijn volledig afgerond. Het laatste criterium is 

eveneens grotendeels gerealiseerd. Over de afronding van het resterende 

deel zijn heldere afspraken met het OLE gemaakt omdat de volledige 

uitvoering hiervan langere tijd vergt. 

o Onderdeel van die afspraken is dat de verbeterstappen AO/IB 

voorafgaand aan de eilandsraadverkiezingen (en dus onder 

aansturing van de Regeringscommissaris (RC)) zijn afgerond. 

Uiterlijk 10 maart zal de RC een brief sturen over de voortgang en 

behaalde resultaten.  
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o Het overige deel van de afspraken betreft het doorvoeren van de 

tien openstaande verbeterstappen uit het Plan van aanpak 

financieel beheer en de overige vijf verbeterstappen AO/IB, welke 

na de verkiezingen moeten worden afgerond. Zodra de nieuwe 

eilandsraadleden en gedeputeerden zich hebben gecommitteerd 

aan de afspraken die zijn gemaakt over het afronden van het 

resterende deel, zal KB ter bekrachtiging aan de Koning worden 

voorgelegd. 

- De voorhang wordt voorzien van 3 februari tot en met 2 maart 2023. Dit 

betekent dat drie weken van de voorhang buiten het voorjaarsreces 

vallen. 

- Het KB is ook aan u voorgelegd voorafgaand aan aanbieding aan het CBJ 

en de MR. Er is sindsdien geen aanleiding geweest het ontwerp materieel 

te wijzigen.  

- De stukken ten behoeve van de voorhang het KB betreffende 

inwerkingtreding fase 2.1 (taken en bevoegdheden met betrekking tot de 

griffie en ambtelijke organisatie) worden u via een parallel traject 

aangeboden.  

- Gelijktijdig met de aanbieding van de KB’s ter voorhang aan beide Kamers 

der Staten-Generaal, wordt de regeringscommissaris geïnformeerd over 

de start van de voorhangprocedure en gewezen op de nog openstaande 

punten van fasen 2.1 en 2.2. Tevens ontvangt de regeringscommissaris 

een Engelse vertaling van de KB’s.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Niet van toepassing 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Aanbiedingsbrief Tweede Kamer Ter tekening 

2 Aanbiedingsbrief Eerste Kamer Ter tekening 

3 Ontwerp-KB fase 2.2 herstel 

voorzieningen St Eustatius  

Bijlage bij brieven 

4 Brief RC over voortgang criteria 

fase 2.2 – 12 januari 2023 

Bijlage bij aanbiedingsbrieven 

 




