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Uw kènmerk 
Mnz/,g700, 

Geachte mevrouw Wever-Croés, 

In uw brief van 26 rnei 2019.met kenmerk bÍAZ/4700 heeft u` bij.minIster-
president Rutte aandacht gevraagd voor de maatschapjiélijke uitdagingen die uw 
regering ondervindt als gevolg van de ontwikkelingen in Venezuela. Ook in onze 
persoonlijke gesprekken zijn deze zorgen reeds meerdere realen aan bod 
gekomen. Dit kabinet volgt de orítwikkélingen in de regio op de voet, juist ook 
vanwege cie effecten op het Caribisch deel van het'Koninkrijk. In uur, brief doét u 
onder-meer het verzoek orn technische en financiële ondersteuning bij de 
maatschappélijkè uitdagingen die uw regering ondervindt, onder andere als 
gevolg van de irreguliere migratie vanuit Venezuela: Het kabinét•heeft 
kennisgenomen van uw brief•en,de daarin verwoorde zorgen en de noodzaak om 
de door u gestelde problematiek aan te,pakken. Met deze brief bericht ik u mede 
namens de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de 
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de ondersteuning die Nederland 
aan Aruba'kári leveren. 

Additionele bijstand na Voorjaarsnota 
Zoals u heeft vernomen heeft het kabinet bij Voorjaarsnota 2019 additionele 
middelen vrijgemaakt ter waarde van'23,8 miljoen euro, die onder meer zijn 
ingegeven door de situatie in Venezuela én met het oog op crisisbeheersing in de 
regio. Een deel van dit bedrag is geoormerkt voor de respons op de verzoeken om 
ondersteuning die de minister-president van Cura4ao en uzelf aan dit kabinet 
hebben gericht in relatie tot de uitdagingen.die uw beiden landen ondervinden als 
gevolg van de situatie in Venezuela, In de afgglopen.twee maanden is in goede 
samenwerking met uw, ambtelijke diensten hard gewerkt aan de verdere 
vormgeving van deze samenwerking en ondersteuning. Daarbij zijn verschillende 
uitgangspunten in acht- genomen. Zo dient de te leveren ondersteuning direct 
gerelateerd te zijmaan problematiek die voortkomt uit de situatie in Venezuela_ 
Tevens i's, met voorrang gekeken naar maatregelen die een duurzaam en 
structureel effect beogen te bewerkstelligen. Tdt slot kunnen met'incidentele 
middelen geen structureletaken worden gefinancierd. Dit betekent dat eventuele 
structurele kosten-die voortvloeien uit de geleverde bijstand, waaronder 
exploitatiekosten en personeelskosten, gedekt moeten zijn door Aruba zelf. Bij, de, 
uitwerking-van het ondèrsteuningspakket,voor_Aruha zijn.de prioriteitenvan uw 
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regering leidend géWeest„'uiteï-áaM met inëchrnëiriiríg'van dèNi é.-Vóór,gesteldè 
t itgángspuntèn •n'bestaande algeménè 'uitti-oginggn ïn de re'gio.'Dit'héeft"re 
mijns inzièns'tóe:gëleid dat er.moménteëi, één'-samenhangend pakket aan 
ondérsteuningsmaatregelen ligt waár hétkomend jáar in gèzamenli ,kheid verder 
uityoering.aári-_gegeven, kan worden., 

De,besteding'ván de 23,8 miljoen éui•o is vërdééld' over,een'àa'ntëi 'posten.. 
daarbij geldt dat de totale geboden ondersteuning onder de -stréép, evenredig is 
verdeeld Over Aruba en, Cura4ao. Om u een beéld te geven van dé precieze 
besteding geef Jk u onderstaand overziicht• ah,dé. géoorMerkt'e midde én per , 
,onderwerp: 

Maritieme grenzen 
Crisisbeheersing 
Optimaliseren vreemdeliíigeriketen 

1'C2,Z,miljoén 
` 10;9 miljoen 
z+r7•2 miljoen 

1li-eemdeiinge ewaring •Curagao €2.niiljoen 
Diverse bijstandsprojecten-Aruba- t1,7 miljoen + 

miljoen 
Maritieme grenzen 

Crisisbeheersing 
Het kabinet onderschrijft de noodzaak,om goed voorbereid te zijn op een 
eventuele crisissituatie, of het nu gaat om natuurrampen of'de gevolgen van 
mogelijke massamigratie. 

"Aruba ontvangt,extra.bijstand ten opziciyke.van Curacao;ancferde,attiv1téit•?Optimal,isereri 
-Vréerndéiingenkèten`.-•f]áà•mée blijft'de tótáiè•ándé•stëànirig événrédig-véideèld. 
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Directoraat-Generaal 
Koninkrijksietattei 

Datum 

Kenmérk 

2014, boo 04rs5298 

Om cie juiste hulp en bijstand te kunnen-verlenen bij,groo_tschalige crises.in het 

Caribisch deel van het Koninkrijk, •zoals'het-geval was na de orkanen Irma en 
Maria in september 2017, dient tevens de crisisstructuur van - het ministerie van 
Binnenjandse Zaken en Koninkrijksrelaties.verder versterkt en uitgewerkt te 
worden. Ook hier zijn middelen voor vrijgemaakt, waarbij ook oog zal zijn voor de 
verdere uitwerking vande brede crisisplannen om in te spelen op mogelijke 
scenario's van massamigratie. 

Optimaliseren vreemdelingenketen 
In reactie op de tweeverzoeken om ondersteuning van uw minister van Justitie 

d.d. 1 en 20 februari jl. heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij brief 
van 22 februari jl. laten weten tegemoet te zullen komen aan de gevraagde 
tijdelijke technische ondersteuning, alsmede het bieden van opleidingen en 

trainingen binnen de vreemdelingenketen. In aanvulling op de reeds toegezegde 
ondersteuning op het terrein van de vreemdelingenketen _ en in reactie op de 
uitdagingen die u in uw brief aanhaalt - is het ministerie van Justitié en Veiligheid 

in nauw overleg met uw ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie gekomen 

tot een breed, divers en samenhangend pakket aan ondersteuningsmaatregelen 
gericht op de verdere versterking en optimalisering. van de vreemdelingenketen 

en -processen op Aruba. Zo zal onder meer-ingezet worden op verbetering en 

uitbreiding van de faciliteiten van de vreemdelingenbewaring van Guarda Nos 
Costa, zodat migranten op het vliegveld kunnen worden opgevangen In het kader 

van een eventuele asielaanvraag Of uit het oogpunt van veiligheid, openbare orde 
en volksgezondheid. Ook zal in samenwerking met uw diensten worden gewerkt 
aan een pilot voor het terugkeerproces ván.Venezolanen zonder recht op verblijf 

en worden conform uw verzoek gelden vrijgemaakt Voor transportmiddèien ten 
behoeve van -de grensdiensten voor een adequa..te uitoefening Van hun taken. 
Tevens wordt ingezet op de bevordering van (digitale) Informatie=uitwisseling 

tussen de vreemdelingenketenpartners, het-versterken van automatiserings-
systemen en het 1CT=netwerk. Voor de totale -ondersteuning binnen de 

vreemdelingenketen van Aruba en Curacao-is een bedrag beschikbaar gesteld van 
7,2 miljoen euro. 
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Diverse bijstandsprojecten, Aruba_ 
Dè ondersteuning op hetterreiri van mántieme,grenzen, crisisbeheersï;ng en het 
optimaliseren bran de:vreemdélïngenketen-is voor zowël Aruba als Cr rasáo in 

grote lijnen vergelijkbaar.- Naar aanleiding van uw verzoek zijsi èchter ook diverse 
projecten•géidentificeerd die specifiek voor Aruba van belang-zijn,gébleken- In 
totaal wordt voor-,dezé-_prbjecten ,1,7 Mljoen;euro vrijgemaakt. 

Onderwijs 
In uw brief stelt u dat hét -aantal kinderen'.dat niet (direct)'kan_instromen In het 

Arubaans onderwijs_reÍatiéf hoog, is-àÍs gevolg van de, toestroom van 
Venezolaanse migranten door de crisis in Venezuela is. De taalbarrière enerzijds 
en de beperkte- beschikbare plekken voormigranten anderzijds zorgt ervoor dat 

Aruba het recht op onderwijs aan de migranten nieUkan garanderen, ondanks 
verbonden te zijn aan het Verdrag van hèt-kind. Het kabinet`heeft,daarom 
besloten. om 600.000 euro beschikbaar-te stellen voó_r:'7nitiatleven die helpen bij 
de instroom van anderstalige kinderen in het regulier onderwijs. Daarmee kan 
onder meer bijscholing van onderwijspersoneel worden bekostigd, -alsmede de 
aanschaf van lesmateriaal en de inrichting van een zorgstructuur om kinderen 
met sociaal-emotionele problemen bij te staan. 

ópvanq kwetsbare groepen  
in gesprekken over de precieze invulling van de ondersteuning door Nederland 
heeft u aangegeven graag extra middelen toe te willen kennen aan de opvang van 

kwetsbare personen.- Het kabinet onderschrijft het belang van deze doelstellingen 
maakt daarom een subsidievan 255.000 euro beschikbaar voor de door u 
aangedragen stichting Fundacion,pa Hende Muher den Dificultad ( FHMD), die 
opvang en capaciteit voor beschermd -wonen biedt aan vrouwelijke slachtoffers 

van onder andere mensenhandel, mensensmokkel en huiselijk geweld. Hiermee 
kan FHMD de huidige opvangcapaciteit,uítbreiden met circa'30 extra plekken. 

Inventarisatie irreguliere circuit op Aruba 
Eén van de grote uitdagingen die u in uw brief aanhaalt betreft de Arubaanse 

arbeidsmarkt. Door migratie werkt een relatief groot aantal Venezolanen in de 
informele sector, hetgeen betekent dat zij zonder een geldige verblijfs- en 
werkvergunning werken. Om het beleid ten opzichte van de arbeidsmarkt verder 

te verbeteren en te verfijnen, ais ook de kansén voor asielzoekers op de 
arbeidsmarkt beter in te schatten, heeft,u aangegeven graag een databank op te 

zetten waar alle informatie van de arbeidsmarkt wordt verzameld. -Nederland zal 

'een bedrag van 175.000 euro beschikbaar stellen om de benodigde software voor 
de database in te kopen, alsmede technische bijstand in te huren voor de 

aanpassing ván'hiervoor benodigde wèt• en regelgeving. 

Gezondheidszorg 
Tot slot. heeft u ,uw zorgen kenbaar gemaakt voor de gevolgen-van de 
Venezolàanse migratie op de volksgezondheid, waaronder de -verhóo,gde kans op 

infectieziektes: De (her)introductie ván`-ziekten die via vaccinaties te voorkomen 
lijn beginnen in Vënezuela weer stéèdsvakër op te duiken. Dit heeft--te snaken 
met de verslechterde sociaalecónomisché situatie en de verslechtering van het 

Venezolaans vaccinatieprogramfna specifiek en-het-gezdndheïdsstélstel ter 
ttestrijdit g van -infectieziekten in hët•àig`éKneèn. Voor'-Aruba en' Curagao zijn dit 

Directoraat-Generaal 
Kon inkri j ksrelaties 

Datum 

,Kenmerk 
2019-QÓ0Ó466238 
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reële risico's voor- de volksgezondheid. Met extra fondsen voor het vaccinatie-
programma op Aruba en CuràSao voor irreguliere (Venèzolaanséj rrligrántèn kán 
getracht worden de Vaccinatiegraad onder deze, kwetsbare gi•óep te verhogen. Het 
'kabinet heeft, in -he t belang_Vah de volksgezondheid besloten cim-31.000 euro 
beschikbaàr'té stellen aan Aruba Vór' é bestrijding van inféctïeíièkten. Hét gaat 
daarbij om- middelen voor de aanschaf van, vacCinátie's tegen onder andere DTKP,, 
M1azeten, Rode Hond en de Bof f ( MMR) t.w.v. 25.000'euro. Tevens wordt 5AÓ0 
.euro beschikbaar.gesteld voor een yoorliichtingseampagne om de beoogde 
doelgroep te kunnen,bereiken. 

Réchtshandhavinq 
Het criminaliteitsbeéld.op Aruba .wordt volgens -uw schrijven negatief beïnvloed 
door mensen die de termijnen•van hun mazimate verblijfsduur hebben 
.overschreden en.opgaan in de illegaliteit; Door de toegenomen migratie en 

daarmee gepaard gaande criminaiiteit,kampt Aruba met een tekort aan voldoende 
politieceicapaciti it. -Gelét op uw zorgen ten aaniien van openbare orde en 
veiligheid, alsmede de ontogrelkende detentiecapaciteit maakt het kabinet 
620.000 euro beschikbaar voor de bouw van 10. politiecellen, de renovatie van 5 
door brand beschadigde isoleercellen in de gevangenis van Aruba ( t<IA), de 
bestrijding van mensenhándel en mensensmokkel en de versterking van de 
rechtshandhavingsketen. Ik-merk daarbij op dat over de precieze invulling van de 
plannen rond de'bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel„alsmede de 
versterking van de rechtshandhavingsketen in de komende maanden nog wel 
nadere afspraken moeten worden gemaakt. 

Over- de monitoring van de verschillende :ondersteuningsonderdelen zullen 
separaat afspraken worden gemaakt. 

Concluderend 
Conform het verzoek van de Eerste en Tweede Kamer, zat ik belde Kamers begin 
september per brief op hoofdlijnen nader informeren over de bijstand die door 
Nederland wordt geleverd aan Aruba en CuraSao. Voor de volledigheid verzoek ik 
u om eventuele communicatie over de door Nederland te leveren bijstand tot die 
tijd aan te houden. Gelet op het vertrouwelijke karakter van diverse onderdelen 
uit deze brief, verzoek ik u tevens om ook in de toekomst eventuele 

communicatie over dit onderwerp vooraf af te stemmen met het Directoraat-
Generaal Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

De staats ;&- taris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

óirecto raat-Generaal 
Ko ninkrij ks relaties 

Datum 

Kenmerk 
;2015-0000466298 

icloétl.í:i;iri'Cé0d 
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REGERING VAN ARUBA; 

,lean: De minister van Binnenlandse Zakeh,en Kgrn'inkrijksrélaties, 
,Dhr., Rayrríond',Knops, 

Uw Kentnèrk: Ons-Kenmerk- -MAZ,J-5627 

Oranjestad, 8, novérnber 2019 

Bétreft: Vèrzoek om`bverriaking financiële middelen t.b.v. project, Onderwíjs-

'Geëchte minister KrrOps, 

Met :verwijzing naar, u,w'  -b'riéf' d;d. S -septémbér '•20'1`9 bétrëfféndé - dë, óniiérsteuning 'di'ë, 
`Nederland aan Aruba barei . is'tic leveren' in'het kader van•dé g'evoigen van"dz'politieke situdtie 
in: Venezuela, stuu'r',ik 'u, ,hierbij hét vólgcndeverzoek". •In, Verband •7iét `d,eze crisis, is docír, 
Aruba op 26 mëi 2019 een verzoek om ondersteuning ingediend. Nederland, heeft, ter 
ónderstëuning ván deze, verzoeken„om, technische bijstan.d,generaie,niiddelen'v•n puca 23,8 
min euro. °vrijgëméakt voor _onder- andere de bijstandsverzoeken van .Aruba voor, -de 
toeqènomen migratie als gevolg. van de politieke situatie'in Vene7,kiela. -.Van de ' reservering 
Venezuela' is in totaal 600.000 eu-ro gereserveerd voor het. optimaliseren van het Nederlands 
Vreemd Taal lesmateriaal in het -onderwijssysteem.,Voor`de'besteding:van deze middèlen is 
door Aruba .een .plan ,van aanpak opgesteld. Deze treft, u aan in de bijlage. In dit plan staat 
eenaantal maatregelen .en projecten -dat,doo,r Aruba -uitgevoerd moet worden.. De pVujeLlen 
waar voor Aruba staat bètreffen:_ ` 

A) Lesmateriaal voor de PRISMA/incorporatie programma's: 

B} Materiaal voor de zorg`structuur/licenties 

c) LVS-systeem voor Prisma/incorporatie -onderwijs 

D) Deskundigheidsbevo,rdering docenten en zorgactoren 

Het- plan van aanpak voor de uitvoering van dit project worg ik bierbij, 1Jierbij verzoek ik u 
om €53'5:000 in het 'aar 2019 ten behoeve van de uitvoerins wan dit . ro'ect o• de Arubaanse 

te x rY,y x•ry h%Yrx 11V.. f „YYr ^YA rr x,.yb 

r,ekening `•z..`.arry 

'Met vriendel(•k groeti 



'Del)arta-iner►to Oi 
`•Er•sënànsa _Ari•C•a 

Aan: Hoofd Rampenbureau Aruba 

Algemeen Coordinator 
Wayaca '33-É 
ALHIER 

d.t.kj10. 2e=" , 
t 

Ons kenmerk: 

Uw kenmerk: 

Betreft: Verzoek tot overmaking vari fiinanciëlé"rniddelen3.b.v. projecten Ministerie,-van 
Ondei0js,ten'behoevé van de,Vénézóláanse NVT=studenten'201 _ - 202Ó._ 

31. 

GeacFíte• •é " 

Met verwijzing naar-uw email en de door ons gevoerde gesprekken verzoèk ik u hierbij om de 

MinisteryarrKoninkrijksrelaties, Dhr. Knops„de toegezegde bedrag van-600.000_ EURO, b'este`md 
voor-projecten ten beiïoeye van•de.Venezoláánsè kinderen (NVT) die in_verband met de crisis in 
Venezuela naar Aruba zijn gevlucht cq zich op_ Aruba bévinderi ''en Jeerplichtig zijn, te villen 
verstrekken. 

In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd en onderzoek gedaan naar de huidige en 

toekomstige behoefte in het NVT-programma. Het ondeMjssysteém voor deze groep is 
mónienteel aan vernieuwing toe én verdient de nodige áandácht,en ínvësterhng opdat dit zich niet 
tot een Sociaal Crisis of - Ramp ontwikkelt_ 

Op-deze wfze kan worden gestart met de diverse projecten die bestemd zijn voor deze groep 
jongeren in het"onderwijs. 

Het-geld dat ter beschikking wordt gesteld zal worden besteed aan: 

A. De upgrading van speciale NVT docenten die de hierna de nodige bevoegdheid zullen 
genieten in het onderwijssysteem; 

B. De ontwikkeling en implementatie van een inciysieve Leerling Volg Systeem_ voor 
Verieíolaanse leerplichtigen; 

C.. De ontwikkeling en Implémentatie, van een Zorgstructuur voor deze studenten; 

D. LesMáteriaal die de NVT,-programma zal'ondersteunen, 
E. (indien goedgekeurd een additionele NVT klas en -school ter beschikking gesteld 

speciaal ter opvang van de doelgroep). 

Het totaalbedrag dat voor de deeltrajecten,A-B-C-D wordt geraamd op totaal 535.000, -- Euro 
(zegge: Vohonderdvijfenderdtig duizend euro) voor hei jaar 2019 en hierna doorlopend naar 2020. 
Voor onderdeel E zal een aparte opname van koster? gemaakt moeten worden 'indien 

geaccordeerd., 

,Een bestedingsplan voor dit geld inclusief een tijdsplanning is opgenomen in de bijgevoegde Plan 
van Aanpak TOR - NVT Onderwijs _— Upgrading, Implementatie en , intensivering NVT- "èn 
INCORPORATIE Programma Aruba is opgenomen in de bijláge. 



OVERZICHT TE BESTEDEN BEDRAGEN PÈR DEÉLTRAJÉCTE 

Project omschrijving Bedragdn Euro's. 
(Ráming) 

A. De upgrading'van speciale"NVT docenten 
die -'de hierna de nodige bevoegdheid 
zullen genieten in het,onderwijssystéem;; 

275.000 

B. 

Planning 
voórbë' idinglàitJoeririg: 
- Vanaf gunning: 

November 2019 
Cvca 15 maanéén, 

Vanaf gunning: 
;Novèmber 2019 
Circa 6 maanden 

Vanaf gunning: 
Novembei 2019 
Circa 6 ináëndèn 

Vanaf gunning: 
No'verhber-2019 
Circa 4 maatsen 

.40.000 De-ontwikkeling en implementatie van een 
inclusieve Leerling -Volg, .Systee'm voor-
NVTNene2olaansé lèeiplichtigen 

De ontwikkeling en implementatie van een 
Zorgstructuur voor dele studenten; 

Lesmateriaat die'de NVT-programma zal 
'ondersteunen. 

C. 20.000 

D: 200.000 

E. • NVT"" Vanafgunning: - 
Novembe r 2019' 

Ma z. á'tot f2 maan-den 

2/28 31. 

Voorstel DPS/SKO&Investering in een 8 
klassen (verfbouw van' -een 
'schor l/modutair - bouw (inclusléf 
inrichting). Het gérèedmaken; -bpzét en 
inrichting ven het bestaande gebouw in 
t.b.v. NVT studenten. Prins "Bemard 
rit ëndance ie San'Nlcolas (3Íokalen) en 
'Ex Princes Amelie 'Gebouw_ -
(Dápendance/ SKOA) te-Oranjestad.: 

Het geld kan worden gestort op de bankrekening ván Rampenbureau in plaats, van de Algemene, 
Middelen'van h'et Land Aruba. Zodoende kan er worden gewaarborgd 1.en bewaakt dat het g1eld 
uitsluiten besteed wordt aan projecten ten b'èhoeve van bevordering van het Onderwijssysteem — 
problematiek rond de Venezolaanse,leerplichtige,NVT-studenten. 

Begunstigde: 
Bank: 

iCO.2e 
lU.r2e 

- i 

Rekeningnummer. _  
Swiftcode: 
Onder vermelding: 

•M-2 e   
J1W 2e 1 • 1 

Bij definitieve goedkeuring en overboeking zál per direct worden overgegaan tot uity_ nering van 
het geplande 



3/18 

Terms of Reference 

Upgrading, Implemehtatie en Intensivering 

NVT- en INCORPORATIE 

Programma Aruba 

ONDERDEELEN A, B, C en D (elk project worden individueel behandeld middels de 

aan bestedingsprocedure):  

A. De upgrading van speciale NVT docenten die de hierna de nodige bevoegdheid 

zullen genieten in het onderwijssysteem; 

B. De ontwikkeling en implementatie van een inclusieve Leerling Volg Systeem 

voor Venezolaanse leerplichtigen; 

C. De ontwikkeling en implementatie van een Zorgstructuur voor deze studenten; 

D. Lesmateriaal die de NVT-programma zal ondersteunen. De upgrading van 

speciale NVT docenten. 

Directie Onderwijs 

Departamento di Enseriansa Aruba 

10 oktober 2019 



KorÉe ,werkomschrijving: 

Reférentie: 

Ufiróéringstërniïjn 

Opdráchtgevér: 

Dlrectievoérder: 

Irilléhtingew, 

Nota,van Inlichtingen: 

Inschrijving: 

:È1 . hesteding:„ 

Fipánciering:, 

Córrespoddontieádrès: 

A: De upgrading van'speciále NVT docenten die dè hiemè de 

nodige bevoegdheid zullen genieten in, Ket onde wijsàysteem. 

TOR- Onderdeel Á Upgrading, lmplémentatïe en Irïlensivering 
NVT;.en ÍNCORPORATIE•-Programma "ba: 

binnen;l2 maanden (vanaf datum.gunning) 

Land,ANba 

Bureau Rampéhn estrijding 

Bij schdftélijke-„goedkeudng BZKIRBA/MINQWM 

Bij schriftélijfie gàedkeuring BZKIRBAIMINOWDO 

Bij sá iftélijke goedkeuring 'BZ"BÁ1MIN0WDO. 

Bij schriftelijke"goedkeuring BZKIRBAIMINOWDO 
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1. Inleiding 

In opdracht van de Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling ligt voor 

u het Plan van Aanpak voor Upgrading, Implementatie en Intensivering NVT- en INCORPORATIE 

Programma Aruba Voor andèrstalige kinderen in het Basis- en Voortgezet onderwijs. 

Het Onderwijs is een autonome aangelegenheid van elk der partners in het Koninkrijk der 

Nederlanden. Niettemin werken de landen op grond van artikel 36 van het Statuut, samen op 

het gebied van onderwijs. 

Er zijn twee vormen van samenwerking: 

I. De functionele samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen (OCW) en; 

De ontwikkelingssamenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties ( BZK). 

II. 

In het kader van de toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela 

hebben, zowel Aruba als Curacao, het ministerie van BZK benaderd voor technisch bijstand. 

Het Kabinet maakt mede in het kader van de situatie in Venezuela en met het oog op 

crisisbeheersing in de regio, 24 miljoen Euro vrij voor de respons op de bijstandsverzoeken van 

Aruba en Curacao. 

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 mei 2019: 

Aruba heeft op 1 februari jl. een verzoek om tijdelijke technische bijstand gedaan. Daarnaast 

is op 20 februari 2019 een aanvullend verzoek ingediend. De staatssecretaris van Justitie en 

Veiligheid heeft op 22 februari jl. positief gereageerd op de twee genoemde bijstand verzoeken. 

De Minister-President van Curacao heeft op 10 januari jl. een breed verzoek om ondersteuning 

gedaan op diverse terreinen op basis van art. 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der 

Nederlanden als gevolg van de situatie in Venezuela. 

Gelet op de omvang van het bijstand verzoek en rekening houdend met de beperkte capaciteit 

aan zowel de zijde van Curacoo als Nederland, is in goed overleg besloten de samenwerking en 

ondersteuning zo veel mogelijk gefaseerd vorm te geven. 

Verticale toelichting bij de voorjaarsnota van 2019 d.d. 27 mei 2019: Het Kabinet maakt 

generale middelen vrij voor de bijstandsverzoeken van Aruba en Curacao voor de toegenomen 

migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela. De specifieke besteding van de 

middelen wordt gecoordineerd door de staatssecretaris van BZK en de middelen worden 

gereserveerd op de Aanvullende Post. De 'reservering Venezuela' is bepaald op 23,8 miljoen 

euro. 
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Een deel van deze middelen is gereserveerd voor het Onderwijs op Aruba, gezien kinderen en 

jongeren ook deel maken van de migratiestroom. 

1.1. Kenmerken van de sector 

Het onderwijs is tot begin jaren 1990 een ve•buderd onderwijssysteem geweest, dat niet 

gericht was op de Arubaanse samenleving en het Arubaansè kind. In- het verleden werd het 

Nederlandse Onderwijssysteem ongewijzigd overgenomen, bijv. de Mammoetwet. Sindsdien 

hebben zich verschillende innovaties plaatsgevonden. Een van de nieuwste innovaties is de 

Scol Multilingual Arubano (SAM). Hierbij wordt gelijktijdig met de kerndoelen een nieuw 

taalmodel ingevoerd. Deze innovatie heeft een duur van 10 jaar. Met uitzondering van 1 

schoolbestuur zal de instructietaal Pàpiamento zijn en worden de talen Nederlands, Engels en 

Spaans als vreemde taal aangeboden. Het onderwijs is momenteel zo ingericht dat de 

instructietaal Nederlands als moedertaal is. Voor de meerderheid van de Arubaanse kinderen 

is Nederlands niet hun moedertaal. Dit heeft consequenties voor het schoolrendement. Uit de 

Census 2003 blijkt dat 39% van de niet schoolgaande bevolking tussen 15— 65jaarten hoogste 

basisonderwijs heeft gevolgd en dat 44% niet meer genoten heeft dan het Algemeen Vormend 

Onderwijs (AVO). Census 2010 Iaat ook een gelijksoortig beeld zien. 

Voor kinderen die op Aruba groeien vraagt het onderwijs extra inspanning gezien dat voor de 

meerderheid van de kinderen het Nederlandse taal niet hun moedertaal is. Voor kinderen die 

op later leeftijd het onderwijs instromen en geen enkel onderwijs in het Nederlands hebben 

gevolgd is de gap groter. 

1.2. Overheidsbeleid voor de sector 

In maart 2019 is een nieuw strategisch plan "Plan Educacion Nacional 2030" oftewel PEN 2030 

gepubliceerd. Het doel van het Nationaal Onderwijsplan is een visie en richting te geven voor 

een onderwijs van kwaliteit dat toekomstbestendig is. Het plan vloeit voort uit de'beleidsnota 

Nationaal Onderwijsbeleid Aruba 2030 van Directie Onderwijs Aruba. 

Uitgangspunt voor de tot stand koming van het PEN 2030 is de Sustainable Development 

Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. De SDG's bestaan uit 17 doelstellingen. Deze 

doelstellingen zijn onderling verbonden. Het doel is dan ook om wereldwijd een einde te 

maken aan armoede en ongelijkheid, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle 

mensen in vrede en welvaart leven. Het gaat erom een balans te creëren tussen "planet, 

people, prosperity and peace", om zo samen te bouwen aan een meer duurzame en betere 

wereld voor iedereen. Een van de ontwikkelingsdoelen van de VN, namelijk de SDG 4 richt zich 

op onderwijs. SDG 4 is dan ook "Quality of Education" oftewel kwaliteitsonderwijs. Hieronder 

wordt verstaan: het verzekeren van gelijke kansen tot kwaliteitsvol en inclusief onderwijs en 

het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. 
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Voor de regering van Aruba is het ook van belang dat iedereen gelijke mogelijkheden krijgt tot 

het onderwijs en zo bijdrage kan leveren aan een duurzame samenleving op Aruba en de 

wereld. 

De strategische doelen van PEN 2030 zijn:  

1. Ontwikkeling van individuele leerbehoeften, ambities en talenten; 

2. Onderwijs met gelijke mogelijkheden voor iedereen_; 
3. Duurzaam verhogen kwaliteit van het onderwijs; 

4. Ontwikkeling 21e Eeuwse competenties voor een duurzame samenleving in ons 

land en in de wereld. 

Een van de acties ter bevordering van onderwijs met gelijke mogelijkheden voor iedereen is 

het aanbieden van instapprogramma's voor migranten ter stimuleren van integratie op Aruba. 

1.3. Doelgroep en betrokken instanties 

De doelgroepen in dit programma zijn de anderstalige leerlingen die in het basisonderwijs en 

het voortgezet moeten doorstromen. Ook de leerkrachten die onderwijs aan deze leerlingen 

moeten geven. 

De betrokken instanties zijn de Directie Onderwijs, de schoolbesturen, de basis- en scholen 

voor voortgezet onderwijs en het Nascholingsbureau Instituto Pedagogico Arubano ( WA). 

Uit gesprekken met betrokken instanties is indicatie gegeven om volledige medewerking te 

geven en is eenieder positief over de mogelijkheid om aan dit project deel te kunnen nemen 

voor het algemeen belang. 

1.4. Problemen die aangepakt moeten worden 

Het onderwijssysteem voorziet in een Prisma/NVT-programma op de scholen voor Primair 

onderwijs en voor het Voortgezet onderwijs bestaat er een incorporatieprogramma voor 

anderstalige kinderen die naar Aruba emigreren. De vraag naar kwalitatief goed onderwijs aan 

genoemde doelgroep op ieder basisschool en in het incorporatieprogramma is toegenomen. 

In de reeds goedgekeurde projectdossier zijn de volgende punten geïdentificeerd. 

A. Er is een tekort aan prisma docenten. Door vergrijzing, het aantal docenten dat in'2006 

een cursus gevolgd heeft om Prisma lessen en het incorporatie programma aan te 

kunnen bieden is zeer klein. Sinds 2006 is er geen bijscholing meer geweest. 

Leerkrachten op de huidige scholen hebben, zich het programma middels zelfstudie 

eigen gemaakt en hebben een grote behoefte aan nascholing. 
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B. Er is geen lesmateriaal voor de kinderen die het programma volgen. De docenten 

maken zelf kopietjes van de oude materialen. 

C. Er is voorde anderstalige kinderen steun nodig in hun sociáal emotionele ontwikkeling. 

Door de ervaringen die ze hebben opgedaan in hun moederland, in dit geval specifiek 

Venezuela, is hulp in de vorm van extra zorg van speciálisten nodig. 

D. Tevens heeft land Aruba geen systeem dm de ontwikkeling van deze genoemde 

kinderen te volgen, om "evidenced based policy" te kunnen formuleren. 

E. Het incorporatieprogramma is over de jaren verschillende malen, verhuisd. Dit wegens 

gebrek aan een adequate ruimten en het feit dat de (school)debóuwen door anderen in 

gebruik dienden te worden genomen. Voor het programma is een 8 klassen grote school 

nodig. 

De begroting van het ministerie van onderwijs heeft geen ruimte voor het upgraden van het 

aanbod gezien de grote behoeften aan innovatie van het reguliere Onderwijs. 

1.5. Beschikbare achtergrondinformatie 

Plan Educacion Nacional 2030 Nationaal Onderwijs Plan 2030 "De lerende in de digitale 

samenleving". 

1.6. Werkwijze incorporatieprogramma voor Basisscholieren 

Het Incorporatieprogramma is een project van Directie Onderwiis en valt onder het Openbaar 

Schoolbestuur. Bijna 14 jaar bestaat er op de 5 Openbare Basisscholen op Aruba een speciaal 

opvangprogramma voor anderstalige kinderen, het zogenaamde PRISMA-project. De huidige 

aanpak ten aanzien van NVT studenten wordt voortgezet en zal op de aangegeven punten 

worden verbeterd middels een algehele upgrading. 

1.7. Structuur huidige PRISMA/NVT-onderwijs ( locaties) 
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Kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen op Aruba. Ieder kind krijgt gelijke kansen om 
onderwijs te volgen om zijn individuele leerbehoeften, ambities en talenten optimaal te 

ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Dit geldt ook voor 

anderstalige kinderen uit Venezuela die net als ieder kind recht heeft op onderwijs. 

2.2. Projectdoelstelling 

De project doelstellingen zijn:  

e Basisscholen en Incorporatieprogramma voor het voortgezet onderwijs beschikken 
over ruime kwalitatief goede voorzieningen om anderstalige kinderen onderwijs 

aan te kunnen bieden; 

o Er is een zorgstructuur waaronder een LVS-systeem opgezet en nodige 

deskundigen, de scholen beschikken over nieuwe bruikbare lesmateriaal en de 
leerkrachten zijn bijgeschoold; 
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Puntsgewijs zijn de doelen als volgt: 

1. Ruime kwalitatief goede voorzieningen op zowel de Basisschool als het 

Incorporatieprogramma voor het voortgezet onderwijs -zijn, waar de anderstalige 
kinderen onderwijs kunnen volgen; 

2. Aanwezigheid van goede onderwijsmaterialen; 

3. Een zorgstructuur om deze kinderen tegemoet te komen op zowel cognitief- als 
,sociaal emotioneel gebied; 

4. Een LVS-systeem is opgezet voor de scholen om de ontwikkeling van deze kinderen 

te kunnen volgen; 

5. Docenten die 'gedegen bijgeschoold zijn om anderstalige leerlingen onderwijs te 

kunnen geven; 

6. Voldoende deskundigen om deze kinderen te kunnen diagnosticeren en helpen in 
hun ontwikkeling; 

7. Een school voor 8 klassen voor de Incorporatieprogramma. 

2.3. Output (resultaten) 

De resultaten 2019 — 2020 zijn als volgt: 

a. Per december 2019 zijn er geen kinderen op de wachtlijsten om toegelaten te 

worden tot het NVT (PRISMA)-onderwijs op de basisscholen en het 

in corpora tieonderwijs, 

b. Per december 2019 zijn er voldoende -docenten/personeel op de scholen dat 
gedurende een jaar geschoold worden om te kunnen werken aan het NVT (PRISMA) 

programma op de Basisschool en het Incorporatieprogramma voor voortgezet 
onderwijs; 

C. Per december 2019 zijn er voldoende schoolmaterialen om het onderwijs aan 

anderstalige kinderen aan te kunnen bieden; 
d. Per december 2019 is de start van de zorgstructuur ingericht inclusief de contacten 

gelegd en de benodigde materialen in kaart gebracht. 

e. Per december 2019 is het LVS-system reeds in ontwikkeling en per februari 2020 in 
gebruik worden genomen; 

f. Per december 2019 zijn alle zorgdeskundigen, werkzaam in het primair onderwijs, 

g. met hun bijscholing traject gestart. 

h. Per maart 2020 zijn de modulaire klassen voor het incorporatieprogromma volledig 

ingericht en opgeleverd of per 1 augustus 2020 is de verbouwde/vernieuwde 
incorporatieschool opgeleverd. 

3. Uitvoering van het project 

3.1 Beschikbare middelen 

Rekening houdende met alle punten die zijn opgenomen in het project dossier zijn 

financiële middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase voor de concretisering van het 

project in 2019. 

3.2. Deelnemende partijen 
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De crisissituatie en migrantenstroom vanuit Venezuela naar het Caribische gebied maakt 

dat er urgente aandacht wordt besteed aan het onderwijssysteem en de mogelijke 

gevolgen voor de bevolking. 

Ministerie van Onderwijs, Directie Onderwijs 

School 

3.2. Deelnemende studenten aan NVT-studenten 

Uit onderzoek is een beeld te krijgen van de deelnemende studenten aan de NVT-programma. 

De aanname is dat 305 kinderen zullen deelnemen aan dit programma. De kosten penleerling 

voor het algemene onderwijs bedraagt AWG 9.383,10. De jaarlijkse kosten zullen na 

implementatie ongeveer neerkomen op 2,8 "miljoen voor de salaris en exploitatie. 

Naar schatting zal het aantal studenten de komende jaren stijgen in verband met de situatie in 
Venezuela. De groei wordt geschat op circa 450 tot 500 studenten per jaar die zullen deelnemen 

aan het NVT-onderwijs. 

3.5 Uitvoering 

in het kader van kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan anderstalige leerlingen wordt 

middels dit project door het Ministerie van OWDO middels de Directie Onderwijs en de 

schoolbesturen gezorgd voor de optimalisering van het aanbod van het huidige onderwijs. 

Een directievoering zal aangetrokken worden voor de supervisie van het schoonmaken, 

gebruiksklaar maken en eventueel verbouwen van het voorgestelde schoolgebouw conform de 

hierbij behorende controlevoorschriften en rapportage. 

4. Inhoud van de opdracht 

4.1. Scope van de opdracht 

Onderdeel A is een van de 5 onderdelen waar aandacht aan zal worden besteed. Per onderdeel zal er 

een Terms of Reference (TOR) worden opgesteld om een zo duidelijk mogelijke beeld te geven van de 

opdracht en verwachtingen ten aanzien van de uitvoering en eindresultaat. 

Project omschrijving onderdeel A: 

A. De upgrading van speciale NVT docenten die de hierna de nodige bevoegdheid zullen 

genieten in het onderwijssysteem. 

Specificatie van de te verrichten werkzaamheden:  

1) Het analyseren en vaststellen van de behoefte aan expertise vanuit de stakeholders en binnen 

het onderwijssysteem ten aanzien van NVT en in het algemeen; 
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2) Het vertalen van hiervan in een advies en tijdsplanning voor de uitvoering ( indien van 
toepassing, inclusief technische informatie); 

3) Het presenteren van de uit te voeren project aan de project coördinatieteam leiding en 
opdrachtgevers; 

4) De voorbereiding met stakeholders, de uitvoering, implementatie en evaluatie van de 
werkzaamheden; 

5) Het bij afronding afgeven van alle behorende documentatie en evaluaties (en indien van 
toepassing technische tekeningen en garanties); 

6) Het afnemen van een schriftelijke evaluatie van de verrichte werkzaamheden met alle 
betrokken partijen. 

4.2. Monitoring en evaluatie van de uitvoering 

Indicatoren 

Korte termijn (output) 

a. Het aantal leerkrachten en ondersteunend personeel die bijgeschoold zijn; 

b. Het aantal scholen ( inclusief incorporatie school) die schoolmaterialen beschikken ten 
dienste van anderstaligen; 

c. Het aantal scholen (inclusief incorporatie school) die LVS hebben ten dienste van 
anderstaligen; 

d. Het aantal scholen ( inclusief incorporatie school) die een zorgstructuur "in place" hebben 
ten dienste van anderstaligen; 

e. Een nieuw schoolgebouw met minimaal 8 lokalen voor de incorporatieprogramma 

Toetsinqbronnen: 

Rapportage scholen/schoolbesturen en instanties die bijscholingsprogramma hebben aangeboden 
en schoolmaterialen, LVS, schoolgebouw hebben ingeleverd. 

Middenlange termijn 

f. Verhoogde participatie van anderstaligen in het onderwijs 
g. Verhoging kwalitéit in het onderwijs voor anderstaligen 

Toetsinqbronnen: 

Jaarverslag afdeling onderzoek en statistiek, rapportage Inspectie van het onderwijs 

lange termijn (Impact) 

h. Stijging in de sociale participatiegraad 

Toetsinqbronnen: 

Data Centraal Bureau Statistiek 

4.3. Monitoren en evaluatie / stakeholders 

A. Het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, zal hiermee belast 
zijn, ondersteund door de Directie Onderwijs omdat zij de verantwoordelijke instantie is 
voor het beleid en de monitoring van de realisatie van de projecten. 
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B. De"schoolbesturen en DPS zijn voor het aan te bieden onderwijs verantwoordelijk en voor 

het aanleveren van de data. 

C. De Inspectie van het Onderwijs is belast met de uiteindelijke evaluatie van de kwaliteit van 

het geleverde onderwijs en materiaal. 

D. Over de voortgang van de projecten zal een tussentijdse rapportage worden ingediend bij 

de financierder en na het eind zal nagegaan worden of de genoemde doelstelling bereikt 
is. 

E. Bij ieder project zullen diverse stakeholders betrokken zijn zoals, de DOW, DAS en de' 

schoolbesturen alsook DPS. 

Plan van aanpak 

Er zal een projectgroep "Upgrading, Implementatie en Intensivering NVT- en INCORPORATIE 

Programma Aruba worden ingesteld". Deze projectgroep is belast met het bewaken van de voortgang 

en de kwaliteit van het project. Deze zal bestaan uit vertegenwoordigers) van elke 

stakeholdersgroep, de coordinator, MINOWDO en Rampenbureau. 

5.1. Aantal Leerlingen 

Uit gesprekken en onderzoek is gebleken dat er 305 minderjarigen de NVT ( PRISMA) programma 

volgen op de diverse scholen. Enkelen'zijn nog op'wachtlijsten om alsnog aangenomen te worden en 

zo snel mogelijk let te kunnen volgen. De verwachtingen zijn dat deze groep kinderen de komende 

1@2 jaar zal groeien tot circa 480 per jaar. Er is weinig tot geen geschikt materiaal beschikbaar om 

kwalitatief goed NVT-les te geven. 

5.2. Aantal Docenten 

Er zijn in totaal 15 docenten en ondersteuners die NVT-lessen bieden op de scholen. Mede gelet op de 

situatie in Venezuela en migratie is een calculatie gemaakt van het aantal docenten die nodig zijn om 

kwalitatief en kwantitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan deze groep kinderen. Dit komt neer 

op circa 50 leraren die het C-traject- zouden moeten volgen. 

5.3. Digitalisering: Combinatie van LVS en Zorgstructuur 

Met de situatie ten aanzien van de crisis en immigratie van de Venezolanen is bepaald dat er-vanuit 

moet worden gegaan van een LVS-systeem voor circa 500 LVS studenten. De scholen werken 

momenteel met lokaal op maat gemaakte systemen en/of in Nederland bestaande LVS-systemen. De 

NVT student moet bij overgang tot een andere school zijn digitaal dossier kunnen laten overbrengen 

cq incorporeren in de andere LVS-systeem om zijn onderwijsontwikkeling te kunnen blijven volgen en 

ondersteunen. 

Ook zal de mogelijkheid wordt onderzocht om het systeem te koppelen aan het adressenbestand van 

de CELASO ( RPL) opdat de overheidsdiensten elkaar kunnen ondersteunen in rechtshandhaving en 
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betere zorg zullen kunnen verlenen aan de minderjarigen en mogelijk toekomstige ingezetenen van 

Aruba. 

Het is dus van belang om vooraf te identificeren hoe de stokeholders uitvoering willen geven aan dit 
project. Op korte termijn zal een duidelijke afstemming moeten komen. De voorbereiding en een 
stappenplan zijn van essentieel belang. 

5.4. Aantal benodigd materiaal/ participanten per onderdeel 

Naar aanleiding van de bevindingen en in overleg met de diverse vertegenwoordigers in het onderwijs 
en stakeholders kan geconcludeerd worden dat de investeringen als volgt eruit zullen zien t.a.v. aantal 

benodigd materiaal en participanten. 

Ómsch_rijving'NVT activiteit _ ' 1 Gemiddeld aantal NVT` 
kind/ docent, 

A. De upgrading van speciale NVT docenten die de_ hierna de 
nodige bevoegdheid zullen genieten in het 

onderwijssysteem; 

50 

B. De ontwikkeling en implementatie van een inclusieve 

Leerling Volg Systeem voor Venezolaanse leerplichtigen 
(480 plus); 

500 

C. De ontwikkeling en implementatie van een Zorgstructuur 
voor deze studenten; 

50 

D. 1. Lesmateriaal die de NVT-programma zal ondersteunen. 

Materiaalkosten lesmateriaal voor de NVT ( PRISMA) 
incorporatie onderwijs-Docenten (480). 

480 

D. 2. Materiaalkosten lesmateriaal voorde NVT ( PRISMA) 

incorporatie onderwijs-Docenten (2x25). 
50 

S.S. De offerte omvat minimaal de volgende informatie ten aanzien van de planning; 
1. Analyse van de huidige NVT-programma en onderwijssysteem; 

2. Project omschrijving ( interpretatie aanbieder) met beoogde resultaat; 
3. Scope van werk; 

4. Lijst van voorgestelde materiaal (conform aangeboden informatie van de stakeholders); 
5. Wijze van project afstemming; 

6. Leveringsvoorwaarden en -termijn; 
7. Garanties; 

8. Prijsindicatie/specificatie; 

9. Opleveringen evaluatie ten aanzien van eindresultaat. 
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Nodige (gewenste) expertise 
Ten behoeve van het ontwikkelen en uitvoeren van deze Terms of Reference is de volgende 

expertise vereist: 

C Aantoonbare ruime kennis en ervaring met uitvoeren van NVT-programma's en 

Zorgprogramma's in het Onderwijs; 

e Kennis en inzicht in de Arubaanse ambtelijke cultuur en politiekambtelijke 

verhoudingen; 

o Het kunnen bieden van ruime garantie op het geleverde product. 

De opdrachtnemer van de in deze Terms of Reference opgenomen project dient voor de 

aanvang de werkzaamheden, doch twee weken na gunning van de opdracht, een 
gedetailleerd plan van aanpak op te leveren aan de projectgroep. Deze projectgroep dient 

binnen twee weken een beslissing te nemen over dit plan van aanpak. Dit plan van aanpak is 

een verdere detaillering van het plan van aanpak zoals deze in het kader van de offerte 

opgeleverd dient te worden. 

5.7. Wijze van rapporteren 

De opdrachtnemer is voor wat betreft de voortgang van het project rechtstreeks 

verantwoording verschuldigd aan de aangewezen projettcobrdinator en dient tweewekelijks 
aan de betrokken Diensthoofden en Ministeries te rapporteren over de voortgang en 

resultaten. 

De tweewekelijkse voortgangsrapportage en eindevaluatie dienen in het Nederlands 

opgemaakt te worden, waarbij de eindevaluatie binnen een ( 1) maand na voltooiing dient te 

worden ingediend. 
De voortgangsrapportage en eindevaluatie dienen te worden opgemaakt en dienen zowel op 

papier als digitaal te worden aangeleverd. 

De opleveringsdocument/garantie dient samen met de factuur te worden ingediend bij 
afronding van de opdracht. 

5.8. Tijdschema 

Uitvoering en completering binnen 18 maanden na gunning., De volgende termijnen zijn van 

toepassing voor de uitvoering. 

Tijdsplanning Levering producten/ diensten 

Omschrijving NVT activiteit 

" 

Gemiddelde 

tijdsplanning start 

2019 (vanaf 
overmaking gelden) 

Gemiddelde 

tijdsplanning 
afronding 

2020 (vanaf 

overmaking gelden) 
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A December 2019 (1 
maand) 

B 

Uiterlijk December 
2020 (max. 12 

maanden). 

Uiterlijk Juli 2019 (5 
maanden) 

De upgrading van speciale NVT 
docenten die de hierna de nodige 

bevoegdheid zullen genieten in het 

onderwijssysteem; 

De ontwikkeling en implementatie 

van een inclusieve Leerling Volg 

Systeem voor Venezolaanse 
leerplichtigen; 

De ontwikkeling en impleméhtatie 
van een Zorgstructuur voor deze 
studenten; 

Aanschaf lesmateriaal die de NVT- 
programma zal ondersteunen. 

December 2019 (1 

maand) 

C 

D 

December 2019 (1 

maand) 

December 2019 (1 
maand) 

Uiterlijk Maart 2019 
(5 maanden) 

Uiterlijk Maart 2019 
(3 maanden) 

E Voorstel SKOA en DPS: Investering 

in een 8 klassen (ver)bouw van een 
December 2019 (1 
maand) 

Uiterlijk juli 2020 (6-
12 maanden) 

school/modulair bouw (inclusief 

inrichting). Het gereedmaken, opzet 

en inrichting van het bestaande 

gebouw in t.b.v. NVT studenten. Ex 

Princes Amalia Gebouw 
(Dependance/SKOA) te Oranjestad 

en Prins Bernard Dependance te 
San Nicolas (1 lokaal). 

* Project termijn wordt in samenspraak met de opdrachtnemer opgesteld. 

5.9. Overige voorwaarden 

Inhoud van de offerte 

In de offerte dient een plan van aanpak opgenomen te worden voor de uitvoering van het 
bovenstaande. Hierbij dient ten minste te zijn opgenomen: 

• Omschrijving van het projectactiviteiten en de hieraan gekoppelde tijdsplanning; 

• Een helder plan van aanpak. 

• De prijs moet zijn weergegeven in Arubaanseflorin. De prijs moet een totaalprijs zijn; 

verrekening van extra kosten zoals reis- en verblijfkosten en andere kosten vindt niet plaats. 

5.10. Betalingscondities 

De facturen van de opdrachtnemer moeten zijn gericht aan het Bureau Rampenbestrijding, door 

tussenkomst en t.b.v. accordering van het Ministerie van Onderwijs en de Directie Onderwijs. Op de 
facturen dient te worden vermeld: de projecttitel (conform opdracht), het projectnummer 

(verplichtingnummer af te geven door het Bureau Rampenbestrijding, het verrichte werk, de in 
rekening gebrachte bedragen, etc. 

Het Bureau Rampenbestrijding betaalt op basis van de voortgang van het project en wel als volgt: 
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De betaling geschiedt op vier gelijke termijnen van 25%. 

1. Bij goedkeuring van de inhoud van het advies naar aanleiding van de verrichte analyse: 25% 

2. Bij goedkeuring van het Plan van Aanpak door het projectgroep : 25% 
3. Bij installatie van al het nodige en toetsing met gunstig resultaat : 25% 
4. Bij oplèvering van het project : 25% 

Bij het indienen van de facturen dient er tevens een rapportage en evaluatie te worden 
bijgevoegd van de uitgevoerde werkzaamheden. Binnen vijf ( 5) werkdagen nadat de 
verantwoordelijke Minister van'Onderwijs, Projectcoördinator en de Directie Onderwijs de 

facturen akkoord heeft bevonden, worden deze voor uitbetaling naar het Bureau 

Rampenbestrijding verstuurd. De uitbetaling zal geschieden binnen dertig (30) werkdagen nadat 

de'facturen zijn goedgekeurd door het Bureau Rampenbestrijding. 

Bij het gunnen van het project kan dit nader worden aangepast. Aan deze bepaling mogen geen 

andere voorwaarden worden verbonden. 

6. Overige Algemene voorwaarden 

Gestanddoening termijn 

De aanbiedgr moet zijn aanbieding gedurende negentig (60) kalenderdagen na de 
inschrijvingdatum gestand doen. 

6.1. Geldige wet- en Regelgeving bij aanbestedingsprocedures 

Alle procedures zullen conform de comptabiliteitsverordening, wet- en regelgeving verlopen. 

(De aanbestedingsprocedure vangt aan binnen 6 weken na goedkeuring hierboven omschreven 

Plan van Aanpak en overmaking van de hiervoor bestemde bedragen). 

6.2. Planning en publicatie Openbare aanbesteding 

De Openbare aanbestedingen zijn als volgt gepland en zijn afhankelijk van de goedkeuring en 

overmaking van de expliciet hiervoor aangegeven projecten ter bevordering van het 

Onderwijssysteem — problematiek rond de Venezolaanse leerplichtige NVT-studenten. 

6.3. Project codrdinatie 

Er is namens de Ministerie van Onderwijs een projectcoördinator aangewezen om namens deze 

ondersteuning te bieden ter bewerkstelliging van de projecten tezamen met de Directie 
Onderwijs. 

Zijdens BZK is het Bureau Rampenbestrijding aangewezen als projectcobrdinator aangewezen 
voor de algemene toezicht en controle van het proces onder het Bureau Rampenbestrijding. 

Het Bureau heeft de missie om een optimaal beleid op het gebied van de crisisbeheersings- en 

rampenbestrijdingsorganisatie te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen ter waarborging van de 

algemene veiligheid van het leven en de gezondheid van de bevolking, het milieu en de economie van 
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Aruba.De visie van het Bureau is dat in de nabije toekomst de crisisbéheersings- en 

rámpenbestrïjdingsorganisatie dérimaté vérgévóiciërd is, dat er een,óptiffiale samenwerking 
bestaat tussen de verschillende diensten en organisaties en dat dé uitwisseling van relevante 

informatie tussen dezen soepel verloopt. 

Het bureau stelt zich'-ten doel om dé kwaliteit van de-rampenbestrijding op Aruba te bevorderen 

middels'de in de wetgeving gestelde-taken, teneinde een weerbare,'zélf6ewuste en daardoor veiliger 

sai7iénleving te beW •rksteliigeh,'Waarirí eeniederiijn verantwoórdelijkh' id neemt. 

Rol van de opdrachtgever bij de_aanbesteding. 

De'beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats door de opdrachtgever. Het gunningadvies wordt 
opgesteld, door het Bureau Rampenbestrijding (en BZK). petoestemming;fot gunning c.q. 
opdrachfverlening.wordt gegeven door de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame; 
Ontwikkeling. De opdrachtgever is verantwoordelijk om de opdrachtverlening'medè te delen aan de 

opdrachtnemgr. Deze opdrachtyerlening of overeenkomsttvan aanneming van het Werk (of 
uitvoeringscontract) komt tot stand op grond van de ingedieride offerte en het bijgevoegde 
inschrijfformuliér. - 

Rol van de Bureau Rampenbestrijding bij de uitvoering van-werkzaamheden. 

De supérvis[e'of controle op;dë uitvoering ïai geschieden dooreen aangéwézen projectcoárdinàtór van 

de-Bureau-Rampenbestrijding.- Dit betekent dat de aangewezen proiéctco$rdinator gerechtigd is_de 

-voortgangsvergaderingen bij te wonen. De projecttoórdinator maakt notulen van de vergaderingen en 

stuurt deze voorkennisgeving aan dé'opdraclitgevér en. de betreffende Minister. 

Zo spoedig mogelijk na oplevering van een werk d►e de opdrachtgever, het project zowel technisch 
als finaincieel gereed ie melden middels een proces-verbaal (zie Handleiding von 
Comptabiliteltsverord ening. 

Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling 
Dr. Rudy Lampe 

Namens deze, 
•0.2e-' 

-Aangewezen als Project coordinatór 
E-mail,•}.2é .-- y "_ IeDemaiLcom 
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Aan': - De minister van Binnenlandse Zaken en .Kon`inkdjksrelaties 
Dhr. Raymond Knops 

Uw Kenmerk: Ons KenmëYk: MAZ15028 

,Oránjéstad, 8 novérnbér 2019 

Betreft.: Verzoek orn overmaking fnánciële Middelen ,t.b.v., project.KIA-,gevangenis;-reparatie HVá 

Geachte 'ministér'Kn'bps, 

Met verwijzing naar uw brief,d.d. 5 -september :2019 bétreffende de ondersteuning die 

Nedérlánd aan Arub'á be'r'eid is té leveren in het'kader vande-gevolgen -van_de p--o-litieke situatie 
in Venezuela, stuur ,jk u hierbij' het' vol'gende verzoek: _in verband niel deze 'crisis is 'door 
Aruba; -op_ 26 mei 2019 :een verzoek om ondersteuning 'ingediend. Nederland heeft ter 
ondersteuning van ,deze verzoeken om technische.bijstand generale middelen van circa 23,8' 
ml_n euro vrijgemaakt voor onder andere .de 'bijstandsverzoeken van Aruba voor de 
toegenomen migratie •als_oe_volg van de -politieke situatie -in Venezuela. Van de ' reservédrig 
Venezuela' is in totaaf,1O.2g euro gereserveerd voor de reparatie van ' hét Huis van Bewaring 
in het-Korrektie Instituut Aruba. Voor de besteding van deze middelen is dóorAruba een plan 
van aanpak opgesteld. Deze treft u aan in de bijlage. In dit plan staat eenaantal maatregelen'. 
dat, door Arutía uitgevoerd moet worden. ,Het project waárwoor Aruba staat betreft: 

A) Reparatie van een vleugel inhoudende vijf cellen. 

Het plan Van aanpak voor de uitvoering van dit project voeg ik hierbij'. Hierbij verzoek ik u 
om €55,.000 jn hét n iaar•?•• n m k•,11?n;,,,•!•at 

té storten. Onder vermelding van 't1•w,•e • ,un• Hf•pla•••• n - 

a n's e 

,  _   . 

REGERING VAN ARUBA 
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Plan"von Áanpak, 

i;epuraile Huk van bewaring 61j.hct Xorrectie instituutArubp; 

tnÍelding 

5amingèsteld door de Dienst Gevangeniswezen Aruba (DGWA)ten'behóeve van hét projéct ̀ Crisis Vené uela'- 

uitgevoèrd dóóá d¢ Ministerie van'Binnenlandse zaken.N 1.ederland. pe'nodige rhiddeleq zullen'overgemáákt 
wóídenáán dè Bureáu Rampenbèstrijding Arubá;'welke vervolgens,verdeeid'zal worden over veesch111ènde 

d'íensten in relatle ,tot de.éffectén van dé Ve ezo Ganse Crisis. 

Uoplstéfring 

be lnfras mctuur van de HVB (Huis van bewáring) in dè Korreitie InstituutAni_b_a is,adequaat, en ingerièht vocir-hef, 
ínsiuiten van gedetineerden. 

ÁanvankéflJk was het idée om met de middelen van het project de`isplàtiecellën te-gàan repareren. Dit was 

,gebDseérd op onjuiste l,dormatie.-De afdeling Huisvan_á~'aringwérd óp 3 rnaàrt2019 in brand gestoken dàor 

eérn Venëzolaanse gedetineerde, waardoor er een vieugèl lnheudende vljf èeilèn'buiten gebruik zitn geraakt (ke 

bijtáge Rappertáge Wnd.-Dírectéur t7G1NA en de daarbij onderliggende stukken). 

Aanpak 

Openbare aanbesteding dan wel Onderhandse aanbestedingstraject'met Minlstériëiè Beschikking conform 
Comptabiliteitsverordening 

Er zijn drie aannemers fienocht voos offertes (zie offertes.als bijlagen) namelijk: 

P  . ', 

Uitvoerders, 

1-o -2e 

• 

l (nog geen reactie op offerte verzoek tin tijde van opmaak van dit document) 

Directeur Dièrist Gevangenlsv ezen Aruba 

Projecteigenaar , 

Land Aruba dhr. Mr. Andin C.G. Bikker, Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie 

Cóórdinatar/Adviseer 

2•t . 5  ; (bureau ministervan Justitie, Veiligheid en integratie 

10.2e-
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`MeetinstiuM ni 

Q:0.2g ,q 

1 

Toto le•Doorlooptijd 

irén riiáánd (4'a '5 weken consiructie tijd) 

Kostenpost-

Voorigáng 

Vandaag 14 oktober 2019 hebben 2 van de 3 bedrijven gèreageerd op de offerte verzoek. De DWGA zal.een 

verzoek indienen"aan de Minister van lustitiè;Veiligheid en Integratie vcior een Mirïistèriële bêschikking (MB) voor 

de goedkeuring om een onderhandse aanbestédingstraject aan te gaan.,Zodra de Ministeriële Beschikking rond is, 

zal'de DGWA-een aanvraag sturen naar di Dïrectie Financiën voor de'inkoopórders. Zodra de inkooporders 

ontvangen zijn door het DGWA, zullen de werkzaamheden aanvangen. 

2e'• -
• f 

Directéur iXt?er3n•eni -,  :%ruba 
.y.••. 

Bijlagen Y )C 
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i•AiniBtfFg`tCSid•nt 
tvl;nigter van Algemene zaken 

L.GSrvth 6fvd. 76 
Óiaqiestàdï AruBá 
• el.-(247}.528 4900, 

REGERING vANARuaYt 

Áan: be minister van Binnenlandse Zaken en K_oninkri*ksrelaties 
Dhr.Ráymond Knops 

Uw Kènrrierk: Ons Kénrnerk:-MAZ/5626 

.Oranjestad, 8 ndvëmber 2019 , 

Betreft: Verzoèk om overmáking,flnanciële 'n7lddëlën é, b. v.-prnject,Mènsenhandel éh Mènsensmokkel 

GëáÉhté rrii,nister Knops, 

Met ,vërw.ijzing aan `uya brief d.d. 5 september ,2019, betreffende dé, ,ondersteuning die 
Nëdeeiáhd áári Aruba berëid is,të'ieverênin hèt káder vàn dé geVbigen,van de politieke situatie 
'in Venezuela', stuur ik. u hïer•bij het volgende verzoek. hn verband met deze crisis is door 
Aruba op.: 26 mei 2019 een verzoek om ondersteuning . ingediend. Nederland heeft 'ter 
ondersteuning van deze verzoeken om technische bijstand generale middelen van circa 23,8 
min euro vrijgemaakt voor onder . andere de bijstandsverzoeken van Aruba voor de 
-toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela. Van de ' reservering 
Venezuela' is in totaal 165.000. euro gereserveerd voor het Plan Mensenhandel . en 
-Mensensmokkel in het project Rechtshandhaving. Voor de besteding van deze middelen is 
door Aruba een plan van aanpak opgesteld. Deze'treft u aan in de bijlage. In dit plan staat 
een aantal, maatregelen dat door Aruba uitgevoerd moet worden. Het project-waar voor Aruba 
staat betreft: 

A) Cóbrdinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel 

Het plan van aanpak voor de uitvoering van dit project voeg ik hierbij. Hierbij verzoek ik u 
om €71.000 in het iaar2019 ten_b_eboe_v_e van _d,e_uitvoeri_n• va,n, dit wp•ï•,o;ec , Q de i g,b anse 
•rekeninq van lied •• •2•t • nou •• d+tid :n' 6W•immáu fW- ,ryv•.,, • a. < t =l 

{ r •`  n  rlG 2.e C e Morten. Onder vermelding van 1O:2e 
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van het 'Ontwikkelen van voorlichting- en bewustwordingscampagnes asiel, mensenhandel 

en mensensmokkel' wordt behandeld in het projectdossier 'Opleiding/training/twinning en 

stages' van het bestedingsplan aanvullende post v2.0 Vreemdelingenketen. Het onderdeel 

'Slachtofferzorg' vanuit het Plan van Aanpak, ten aanzien van de opvang van slachtoffers van 

mensenhandel, is in dit kader meegenomen in het projectdossier `Ontwikkeling opvang 

vrouwelijke slachtoffers' van het bestedingsplan aanvullende post v2.0 Overig welke wordt 

uitgevoerd door Fundacion Hende Muher den Difficultad (FHMD) in samenwerking met 

Centro pa Desaroyo Aruba ( CEDE). De opvang van mannelijke slachtoffers van mensenhandel 

zal worden behandeld in het projectdossier'Rechtshandháving: expertise en zorg'. 

Z, Project.act!!t, °gr nd 
Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij, waarbij uitbuiting het centrale begrip is. 

Conform de VN-verdragen valt onder het begrip mensenhandel gedwongen prostitutie, maar 

ook uitbuiting in overige arbeidssituaties. Mensenhandel gaat vaak gepaard met 

vrijheidsontneming en mishandeling en wordt beschouwd als een inbreuk op elementaire 

mensenrechten en een aantasting van de lichamelijke en psychische integriteit van de 

slachtoffers. Mensensmokkel is het illegale en grensoverschrijdende transport van mensen 

met als doel ze de grens over te smokkelen. Mensensmokkel heeft altijd een 

grensoverschrijdend karakter, terwijl dit bij mensenhandel niet vereist is. Bij mensensmokkel 

is in beginsel sprake van een vrijwillige relatie tussen de smokkelaar en de persoon die het 

land wil verlaten. Dit neemt echter niet weg dat zich ook hier ernstige schendingen van 

mensenrechten kunnen voordoen. 

Mensenhandel en mensensmokkel worden internationaal aangeduid als de snelst groeiende 

vorm van georganiseerde criminaliteit. Meerdere onderzoeken verwoorden het als de op één 

na grootste criminele sector met een biljoenen omzet. Op Aruba zijn al jaren signalen dat er, 

uitbuiting plaatsvindt van arbeiders en sekswerkers. Het is dan ook niet voor niets dat de 

Arubaanse overheid de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel hoog op de 

politieke agenda heeft staan. 

De bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel en de zorg voor slachtoffers hebben in 

de afgelopen jaren een ontwikkeling naar verdere professionalisering laten zien. Er zijn vele 

maatregelen genomen op het terrein van wet- en regelgeving, beleid en operationele 

activiteiten om de aanpak van mensenhandel 'en mensensmokkel te intensiveren en 

effectiever te maken. Aruba vervult dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie in de regio. 

Echter, een aantal wezenlijke zaken zijn onvoldoende uitgewerkt en verdienen de komende 

3 
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• Het organiseren van bewustwordingscampagnes voor de overheid en het algemene 

publiek; 

• Het uitvoeren van onderzoeken en analyses op het terrein van mensenhandel en 

mensensmokkel, zodat op basis hiervan informatie verkregen kan worden om beleid en 

regelgeving ten aanzien van het onderwerp aan te passen en te verbeteren; 

• Het coordineren van multidisciplinaire acties en MOU-controles in het kader van toezicht 

en controle op de door de TMMA benoemde risicosectoren voor mensenhandel en 

mensensmokkel. 

Aan het CMMA wordt leiding gegeven door de Landelijk Coordinator Mensensmokkel-

Mensenhandel. De functies die bij het CMMA zullen moeten worden ingevuld zijn: 

rechercheur/analist, onderzoeker/jurist, voorlichter/trainer en administratief medewerker. 

Nu er binnen de diensten nauwelijks ruimte is om hiervoor de nodige flexibele capaciteit te 

leveren, zoals in het originele voorstel was voorzien, dienen deze functies door middel van 

hetzij overplaatsing vanuit andere diensten hetzij door middel van externe werving te worden 

gevuld. Het streven is om de rol van het CMMA verder te verstevigen en uit te breiden tot 

een expertisecentrum voor de gehele Caribische regio. 

In de afgelopen jaren is er door het Korps Politie Aruba een %: FTE ter beschikbaar gesteld 

voor het uitvoeren van de taak van Landelijke Coordinator Mensenhandel-Mensensmokkel 

en tevens een % FTE voor het uitvoeren van de taken van de medewerkers van het CMMA. 

Hierdoor zijn een groot aantal activiteiten uitgevoerd zoals het jaarlijks voorlichten van 

studenten van HAVO en VWO over de risico's om slachtoffer te worden van mensenhandel 

bij studie in het buitenland, het voorlichten van de medewerkers van het KPA en OM over 

hoe om te gaan met slachtoffers van mensenhandel, het trainen van de medewerkers van de 

diensten die deel uitmaken van de TMMA om signalen van mensenhandel te kunnen 

herkennen, het trainen van frontdesk en security personeel van de hotels op het eiland in het 

herkennen van mogelijke signalen van mensenhandel, het plannen van georganiseerde 

multidisciplinaire acties in het kader van mensenhandel en mensensmokkel, het organiseren 

en uitvoeren van een S-daagse controle op mensenhandel in het Caribisch gebied samen met 

Interpol, het organiseren van de maandelijkse vergaderingen van de TMMA en de schriftelijke 

vastlegging daarvan, het organiseren van activiteiten rondom de jaarlijkse nationale dag 

tegen de mensenhandel op 18 oktober, het mede plannen en uitvoeren van de documentaire 

'Promesa Falso' samen met Switch TV, het registreren en analyseren van signalen van 

mensenhandel om trends te kunnen vaststellen en het assisteren bij het vinden van 

opvangcapaciteit voor slachtoffers. 

5 
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In het kader van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel zijn er na opzet van de 

CMMA de volgende entiteiten werkzaam: 

De Landelijke Coordinator Mensenhandel-Mensensmokkel (LCMM): zie voor 

taakomschrijving LCMM bijlage 1 

- De Taskforce Mensenhandel-Mensensmokkel Aruba (TMMA): zie voor instellingsbesluit 

TM MA bijlage 2 

Het Coordinatiecentrum Mensenhandel-Mensensmokkel Aruba (CMMA): zie voor opzet 

het voorstel 2015 12017 bijlage 3 

De Unit Mensenhandel-Mensensmokkel (UMM): zie voor samenwerkingsconvenant 

bijlage 4 

4. Overzicht kosten 

Voor de uitvoering van het projectdossier 4. Rechtshandhaving `Plan van Aanpak 

Mensenhandel-Mensensmokkel 2018-2020' is in het kader van het Bestedingsplan 

Aanvullende Post V2.0 Overig een totaal bedrag van 165.000 Euro ter beschikking gesteld, 

verdeeld in een bedrag van 59.000 Euro voor 2019 en 106.000 Euro voor 2020. Vanuit dit 

totaal budget zal het bedrag van 71.000 Euro worden gebruikt voor het Coordinatiecentrum 

Mensenhandel-Mensensmokkel. De overige gelden zullen worden besteed aan de twee 

andere deelprojecten namelijk de Conferentie Asiel, Mensenhandel en Mensensmokkel in 

mei 2020 en het lesprogramma Mensenhandel voor het middelbaar onderwijs. 

A. Coordinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel 
Omschrijving 
Huur werkruimte (december 2019 — 
december 2020): 
- minimaal 3 kantoren 

2019 2020 Totaal 

•• 91 Ei '- ji 

- vergaderzaal / instructieruimte 
- bibliotheek/ mediaruimte 
Vergoeding personeel (december 2019-
december 2020): 
- Jurist / onderzoeker 
- Rechercheur/analist 
- Voorlichter / trainer 
- Administratief medewerker 
Materieel: 
- meubilair 

- computers, printers en programma's 
- opleidings- en trainingsmateriaal CMMA 
- promotiemateriaal CMMA 

 • 
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- budget voor bijwonen relevante 
conferenties, trainingen etc. 

- budget voor uitvoeren onderzoek 
Totaal 

P7-nd 

53.000 18.000 71.000 

Oranjestad, 8 november 2019 

rf0.2e - ti 
Landelijk Coordinator Mensenhandel-Mensensmokkel 

7 
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1. Aanleiding 

1.1 Wat is de letterlijke tekst inhet regeerakkoord of wat is gr richting Tweede Kamer 
gecommuniceerd (doel of maatregel)? 

iàepchttng: 

Regeerakkoord. in het regeerakkoord staan diverse relevante passages: 
• Gezien de spanningen in Venezuela verdient ook,dé relatie met dit buurland, direct grenzend aan het 

konfnkrljk, bijzondere aandacht. 
• Dé onzekere póiitléke situatie min"sommige buurlanden in Zuid-Amerika maakt samenwerking extra 

noodiàkelijk. 

Hèt Koninkrijksverband schept ook ver;intwóordefijkheid, in het bijzoridér doór het waaibórgen'ván 
intég,iteit en bestuur en van effectievé'rechtsharidhaving èn.grensbëWáking. De'raád van ministers van 
het Koninkrijk zal- hierop toe zien. 

kamerbrief 21 mei 2p19'f2b 653, nr.-56): Waargevraagd en magélijk.probeert Nederland,de (ei)landen bij te 
staan. 

Verticale toelichting bi-1 de vooriaarsnota van 2019 d.d. 27 mei 2019: Het Kabinet maakt generale middelen vrij 

voór de bijstindsverióekën van Aruba én CuraOo voor de toegenomenmigratle a15,ggvolg van,de.politléke 
situatie in Verieiuélà.'Dé"specifiéke hésteding van de rriiddêÍen woMt gecoárcJineerd door de staatssecretaris van 
BZK en de middelen worden gereserveerd op' de AanJullendé Post. De'reservering Venezuela', is bepaàld_op 23,8 
miljoen èuro. 

Biistandsverzoék Aruba: Op 26 mei-2019 heeft de ministér-president van Aruba aan dé regering van Nederland 
middels een schriftelijk bijstandsverzoek kenbaar'gemaakt graag in aanmerking te komen voor additionele 
bijstand, gelet op de effecten van de mixed migration flows /diaspora afkomstig uit het buurland Venezuela en, 
de impactdaarvan op zie vreemdelingenketen, alsook het waterbed effect in diverse andere sectoren. 

1.2 Hoe ziet de meerjarige reeks eruit? Is een deel van de reeks al aangevraagd in een eerder 

,bestedingsplan?' Welk deel wordt aangevraagd in dit bestedingsplan en welk deel resteert? 
NS de specifieke besteding van de middelen wordt beschreven in vraag 2.2. 

Indien in 2024 nog niet het structr rele bedrag is bereikt, wordt de meerjarige reeks, tot het jaar waarin 
de uitgaven structurcél zijn, toegevoegd aan de tabel. 

TotAïreers 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Str= strut 

in 

C31.00ó1 n.omt. 

Afl 50.105 

Eirderaangevraagd 

Beoogd budget huidig 

pF n 

Resterend !o- j t 

Conform bericht van [fQ.•2e. -'-  ` - ` - . , - w i 

l' 1  1 [i: "middelen die in 
1019 dienen te worden besteed. De beschikbaarheid van middelen in 2020 en latere jaren is niet gegarandeerd en 
hangt zoals bij  alle aanvragen voor kàsschuiven, af van de ruimte binnen het totale beeld" 

i Het gaat hierbij om een goedgekeurd bestedingsplan, onafhankelijk van het moment van budgettaire verwerking. 
2 Wisselkoers: 1 euro = Afl. 2,04060 
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Format bestedingsplánnën Aanvullende Póst v2:Ó 

Achtergroh'd 
• In dë financiële bijlage van het regeerakkoord is de volgende passáge opgenomen: 

"Intensiveringen (inclusief uitvoeringskosten) die nadere uitwerking behoeven worden op de 

aanvullende post van het ministerie van Financiën geboekt in afwachting van cóncretè én 
doelmatige beleidsvoorstellen. Inténsiveringsmiddelen "worden vérvolge'ris jaarlijks trahchegewijs 
uitgekeerd ondervoorbehoud van een doelmatig bestedingsplan mèt,daa•in dndèr andere 
aandacht voor hoe en wanneer wordt geevalueerd en hoe hièrvoor data worden vèrzaméld." 
Voor de overheveling van middelen wordt zo -veel mogelijk aangesloten bij reguliere 
begrotingsmomenten (voorjaar, julibrief„augustusbrief of nájaarsnotá). 

• Om invulling te -geven-aan" het jaarlijks trarichegewijs;uitkèrerí van'de middelëh, is in de 
bestedingsplannen aandacht voor de fasering van de intensivering én démodigë tussenstappen. 

• Onderstaand -format bevat alle elementen die aan de orde moeten komen in één bestedingsplan. 
Het invullen van het format dient ais uitgangspunt voor het gësprèk met de IRF. 

• In de bijlage van het format is "een bondig Voorbeeld opgenomen 'om zaken als doelen, 
doeltreffendheid en doelmatigheid te illustre•eh. 

• Uiteraard verschilt toepassing van het format -per béleidster'' ein eh 'mogelijk per individuele casus. 

Sommige`vragen zullen Voor bepaalde beleidstetreinen bèlangrijker worden gevonden dan voor 
andere. Hiervoor geldt het principe van maatwerk. 

• Op basis van ervaringen en gesprekken met gebruikers is hgt'forrríat in najáár 2018 herzien: Doel 
van de herziening is'het fórrriat meer to-the=point te maken. 
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1.3 Wat is het probleem-dat wordt beoogd om op te lossen? 

Licht toe: 

• Welk probleem wordt beoogd op te lossen. 

Massa migratie vanuit Venezuela is voor de volksgezondheid op Aruba problematisch. In de eerste plaats heeft 
de Directie Volksgezondheid Aruba (ressorterend onder het Ministerie belast met Volksgezondheid) opgemerkt 
er sprake is van een afnemende toegankelijkheid, tot gezondheidszorg voor en bij een toenemende groep 
migranten zonder. geldige verblijfstitel, de zogenaamde irreguliere migranten. De, kosten voor diensten in de 
jeugdgezondheidszorg en diensten in het Dr. Horacio E. Oduber Ziekenhuis en het medisch centrum ImSan, zullen 
bij een toenemende groep migranten; doortoename van de zorgvraag, verder stijgen. 

Probleem m.b.t. de vacéinatiegraad_ 
In de tweede plaats is een toename van immigranten van betekenis voor de- bestrijding van infectieziekten: 
Beperking van infèctieziekten is een continue strijd van de Directie Volksgezondheid.,Aruba :is ook verdragspartij 
bij de Internationale gezondheidsregeling. Infectieziekten kunnen een volksgezondheids- en eventueel 
internationaal gezondheidsprobleem worden- indien de verspreiding niet tijdig wordt beperkt. - 
V,accinatieprogramma's hierin zijn essentieel. De ( her)introductie van ziekten die via vaccinaties te voorkomen 
zijn beginnen in Venezuela langzamerhand weer op te duiken. Dit heeft te maken met de -verslechterde 
sociaaleconomische situatie, en de verslechtering van het Venezolaans vaccinatieprogramma specifiek en het 
gezondheidsstelstel ter bestrijding_ van infectieziekten in, het algemeen. Voor Aruba is dit een reële risico voor de 
volksgezondheid. 

Met extra fondsen voor het vaccinatieprogramma op Aruba, beoogt Aruba de vaccinatiegraad ,voor de gehele 
bevolking en specifiek voor irreguliere (Venezolaanse) migranten met een leeftijd tot 13 jaar te verbeteren. 

Probleem m.b.t. de kwaliteit van de vaccins (cold-chain) 

Het is van groot belang dat de DVG de zogenoemde "cold-chain" kan garanderen. De vaccins, welke aangemerkt 
kunnen worden als geneesmiddelen, zijn erg kwetsbaar voor hoge en lage (vooral onder het vriespunt) 
temperaturen en licht, en moeten te allen tijde worden bewaard worden bij een temperatuur tussen de +2"C en 
+8°C. De effectiviteit van de vaccins wordt ernstig aangetast indien de temperatuur buiten deze range komt. De 
volgende punten zijn geconstateerd-welke een hoog risico vormen voor de cold-chain: 

De koelkasten welke momenteel in Rebruik zijn voldoen niet 

Voor het veilig opslaan van vaccins stelt DVG zich ten doel om de internationale richtlijnen van de World Health 
Organisation ( WHO)3, het'Nederlandse Rijksinstituui voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)4 en de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)5. Deze richtlijnen schrijven voor dat gebruik 
gemaakt moet worden van apotheker%medicijnkoelkasten of koelkasten welke specifiek gefabriceerd ïijn voor 
vaccins. De 6 koelkasten van de DVG en de'koelkast welke bij á Stichting Wit-Gele Kruis (WGK) gebruikt Worden 
voor de opslag van vaccins zijn koelkasten die niet geschikt zijn voor het bewaren van vaccins aangezien deze o.a. 
niet specifiek gemaakt zijn om: 

- binnen de hele koelruimte van de koelkast een temperatuurverdeling tussen +2°C en +86te behouden; 

te voorkomen dat er lokaal in de koelkast een temperatuur onder het vriespunt wordt bereikt; 

een temperatuur te behouden tussen de +2'C en +8° te behouden bij uitval van de stroomvoorziening 

3 World Health Organization. PQS devices catalogue: Pre-qualified equipment for the Expanded Programme on 
Immunization (EPI). WHO Department of Immunization, Vaccines and Biological-Quality, Standards and Safety. 14 
mei 2012. Link: 
h_ttr)://aoi)s.who.int/immunization standards/vaccine quality/iags catálogue/PdfCata log ue.asox7cat tvne=device 
Rijksinstituut voor Volksgezondheld en Milieu. RVP-richtlijn Vaccinbeheer voor uitvoerende organisaties. Juli 2018. 

Link: httos:/íriiksvaccinatieorogramma.nl/rvo-richtlijn=vaccinbéheer-0 
s KLAMP. Apotheekkoelkast,.instàllatie. December 2018. 
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(wat geregeld voorkomt op Aruba) 

de vaccins in het donker te bewaren (koelkast bij DBZ); 

rekening te houden met een wisselende stroomvoorziening (voltage). 

Bovendien zijn 5 van de 6 koelkasten bij de DVG meer dan 10 jaar oud, de economische levensduur is verstreken 
en koelkasten zijn daarom feitelijk afgeschreven. Dit vormt een serieus risico is voor het garanderen van de cold-
chain. 

De cold-chain van transport van de vaccins is niet gegarandeerd 

Momenteel worden voor het transport van vaccins van de centrale opslagplaats bij de DVG naar het gebouw van 
het WGK te Santa Cruz, de Dienst Besmettelijke Ziekten, overige WGK gebouwen en scholen gebruik gemaakt van 
"reguliere" koelboxen (ice jugs). Deze koelboxen kunnen niet garanderen dat de temperatuur op het gewenste 
niveau tussen +2°C en +8°C blijft, ook niet bij het gebruik van waterpacks. De koelboxen voldoen niet aan de 
eisen van de WHO. 

• Wat de gewenste situatie of doel(en) is (zijn)? 

1) Een significante stijging van de vaccinatiegraad onder geregistreerde irreguliere (Venezolaanse) 

migranten op Aruba tot minimaal 95% conform de ( inter)nationale normen van PAHO/WHO en het 
Vaccinatieprogramma Aruba. 

2) Een significante duurzame verbetering van de cold-chain waarmee de kwaliteit van de vaccins wordt 
geborgd. 

Toelichting: 

Vaccinaties: 

Het gaat om de volgende vaccinaties tegen ziektes die opgenomen zijn in het reguliere Arubaans 
vaccinatieprogramma en tevens aangeboden dienen te worden aan irreguliere (Venezolaanse) migranten. Het 

aanbod van de vaccins is afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de persoon: 
1) Hepatitis B 
2) Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio (DKTP) 
3) Pneumokokken 
4) Mazelen, bof en Rodehond/rubella (MMR) 
5) Humaan Papillomavirus (HPV, Baarmoederhalskanker) 

Verduurzaming cold-chain 

om de cold-chain te garanderen en vernietiging van vaccins te voorkomen, komt de Stuurgroep 

Vaccinatieprogramma Aruba met een aantal aanbevelingen voor de aanschaf van materialen, welke. zijn 
besproken met het hoofd van de DBZ, personeel van de DVG welke verantwoordelijk is voor de cold-chain, 
personeel van WGK en artsen en verpleegkundigen van de dienst JGZ welke dagelijks werken met vaccins. Tevens 

is contact geweest met een medewerker van het RIVM welke verantwoordelijk was voor het 
vaccinatieprogramma op de BES-eilanden en de ziekenhuisapotheker van het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal. De 
aanbevelingen zijn tevens gebaseerd op bezoeken van experts in dienst van PAHO. 

1.4 Wat zijn de beoogde meetbare/concrete resultaten (SMART)? 
Licht zo concreet mogelijk toe welk resultaat wanneer bereikt moet zijn. 

1) Vaccinatiegraad van minimaal 95% onder geregistreerde irreguliere (Venezolaanse) migranten welke op 
Aruba verblijven, voor 31 december 2019 voor wat betreft de volgende vaccinaties (afhankelijk van  
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leeftijd en geslacht): 
- Hepatitis B 
- Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio ( DKTP) 
- Pneumokokken 
- Mazelen, bof en Rodehond/Rubella (MMR) 

Humaan Papillomavirus (HPV, Baarmoederhalskanker) 

2) Een significante duurzame verbetering van de cold-chain waarmee de kwaliteit van de vaccins wordt 
geborgd door: 

- 17 koelboxen aan te schaffen van de fabrikant "EBARA Co. Ltd", met als POS Code E0041042 en 
een capaciteit van 16,5 Liter en 12 koelboxen van de fabrikant "Blowkings" met als POS code 
E0041043 met een capaciteit van 3,4 Liter. 

Aanschaf van 6 vaccinkoelkasten van de fabrikant "Godrej & Boyce MFG", van het type GRV 225 
AC, POS code E0031083 en 2 vaccinkoelkasten van dezelfde fabrikant van het type GVR 51 Lite 
AC, POS code E003/080. 

Zie bijlage voor een beschrijving van deze producten. 

Toelichting: 

Hier volgt een toelichting waarin de argumentatie van de betreffende materialen is uiteengezet. 

Voor de 16,5 Liter koelboxen: 

Gekwalificeerd volgens de WHO; 
Volgens de WHO lijst van geaccepteerde koelboxen is dit de koelbox met de grootste capaciteit (16,5 
Liter) welke door 1 persoon gedragen kan worden (maximaal 14,7 kg indien volledig gevuld). Alle overige 

koelboxen met een capaciteit van meer dan 16,5 Liter hebben een gewicht van 38 kilo of meer; 
Het betreft een lichtgewicht koelbox welke, gezien het maximale gewicht van 14,7 kg, ARBO-technisch 
voldoet; 
De prijs van de koelbox is inclusief 16 waterpacks; 

Voor de 3,4 Liter koelboxen: 

Gekwalificeerd volgens de WHO; 
Twee van deze koelboxen dragen de capaciteit welke nodig is voor vervoer van WGK Santa Cruz naar de 
overige locaties van WGK; 

- De prijs per product en de prijs per volume is zeer gunstig; 
- Relatief weinig koelelementen (4) 

- Op de hiervoor genoemde koelbox van 16,5 liter na, is dit de koelbox welke het grootste volume heeft 
(3,4 Liter) welke door 1 persoon gedragen kan worden. Alle overige koelboxen hebben een gewicht van 

16,4 kilo of meer. 

Voor de GRV 225 AC, PQS code E0031083 
- Gekwalificeerd volgens de WHO normen; 
- Heeft een hold-over time van 55 uur. 
- Koelkast met de op 3 na grootste capaciteit van de WHO lijst; 

Koelkast met de grootste capaciteit van de "staande" modellen; 
- Inclusief Volt Stabalizer welke niet apart moet worden aangeschaft; 

- Hoogste gradatie/garantie dat vaccins niet zullen bevriezen (Grade A protection); 
- Optie tot de aanschaf van een temperatuur monitoring apparaat; 
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- Zeer gunstige prijs per capaciteit ( L) ratio; 

Voor de GVR 51 Lite AC, pqs code E003/080 

Gekwalificeerd volgens de WHO; 

Hoogste gradatie/garantie dat vaccins niet zullen bevriezen (Grade A protection); 
Heeft een hold-over time van 89 uur. 

Koelkast met de laagste capaciteit van de "staande" 'modellen welke voldoet aan de benodigde 
capaciteit; 
Zelfde fabrikant als de GRV 22S AC, PQS code E003/083 

2. Bèleidsinstrurriëntàrium 
2.1 Wat is het (gekozen) beleidsinstrumentarium? 

Licht toe welk(e) béleidsinstrument(én) 6 gekozen zijn en wot deze concreet inhouden. Denk bijvoorbeeld 

aan een subsidieregeling; een nieuwe wet of een publiekscampagne. 
'Toelichting: 

1) Aangepast protocol Arubaans Vaccinatieprogramma voor irregu►iere (Vènezolaanse) migranten; 

2) Voorlichtingscampagne vogr deze specifieke doelgroep en gedefinieerde instanties 

3) Aanschaf vaccinkoelkost en koèlbozen. 

Het regulier Arubaans vaccinatieprogramma is opgesteld, uitgaande van een situatie waarin pasgeborenen op 
Aruba direct in het systeem van de consultatiebureaus vallen. Voor irreguliere migranten geldt dat afhankelijk van 
de situatie van het gezin, personen op een latere leeftijd op Aruba aankomen en daarmee een achterstand kunnen 

hebben t.o.v. van het reguliere vaccinatieschema. Tevens is de stap naar het consultatiebureau wellicht groter 
voor deze groep, gezien de situatie. Er dient daarom voor deze specifieke doelgroep een aparte aanpak te komen, 
om ervoor te zorgen dat de doelstellingen m.b.t. vaccinatiegraad behaald-worden. Het gaat hier om een aparte 
werkwijze/protocól ( 1), als om een andere wijze van communiceren (2). Via punt 3 wordt de cold-chain geborgd. 

2.2. Hoe ziet de specifieke besteding van de middelen eruit? 

Ga daarbij ook in op de p (prijs) en de q (aantal). 

Toelichting: 

De totalen kosten zijn om en nabij Afl. 51.000 (Euro: 25.000) voor de vaccins en Afl. 12.000 (Euro: 6.000) 
voor de voorlichtingscampagne. 

Voor de vaccins: 

De kosten voor de vaccins zijn afhankelijk van het aantal irreguliere (Venezolaanse) migranten welke een beroep 
zal doen op de vaccins en de betreffende vaccinatiestatus. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een scenario van 
250 personen, welke geen ("worst-case scenario") van de vaccinaties hebben ontvangen conform het Arubaans 
vaccinatieprogramma. Totale kosten: Afl. 8.100 ( Euro 4.000) 

De Directie Volksgezondheid koopt vaccins in via het PAHO Revolving Fund, een regionaal inkoopmechanisme. Een 
specificatie van de gemiddelde kosten per type vaccin, inclusief transportkosten en overige verwerkingskosten 
volgt. Naast deze kosten voor de aanschaf van vaccins, heeft de Directie Volksgezondheid aanvullende kosten voor 

de inzet van personeel waaronder JGZ-artsen en verpleegkundigen en voor de voorlichtingscampagne om de 
doelgroep te bereiken. 

6 In het integraal afwegingskader voor beleid en recielgevinq. is een lijst opgenomen met allerlei 
beleidsinstrumenten 
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'Vàor de voorlichtingscampagne: 

Kosten worden begroot•op om en nábij Afl 12.000 (Euro.6.000) 

' 

Voor de vaccin koelkasten- en koelboxen: 

Lá op: dit is nog-exclusief transpbrtkóstën. Ófferte`is aangevraagd. 
Product Type Aantal Prijs-per stuk excl shippiná 

en-Importkosten 
Totaal 

Koelbóx 

Koelkast 

E004/042 

E004/034 

E003/083 

E0031080 

Totaal generaal 

17 

1'6 

6. 

2_ 

0 .2 9— 

10.29 F 
Subtotaal 

-Afl. 3.222 

subtotaal_ 

L 

- ` F 
Áfl 12.844,00 

- Af , 19.332 

Afl. 22:554,00 

-Afl.-35,398,00 

Euro•:17.346,86 -,-

'23. Hoe vindt de uitvoering plaats? 

Licht toe-welke partijeis bétrokkërí zijn en-hoe_íiet hun beircikkenheid eruit, iowél financieel_ als niet-

fnancieel. Leg ook uit wat de beldngrijkste risico's voorde uitvoèring zijn. 

Toelichting: 
De'jgi-artsen van de dienst leugdgezondheidszorg van dè Directie,V6Iksgezondheid zijn verantwoordelijk voor.de-
_vaccin -toediening van.minderjarigen..De toediening van vaccins voor Min'áerjajigen geschiedt normaliter op de 
consultatieburédus ,in,sarmenw,i•rkings!mék de 5tfrhting.Wit-Gele, kruisAruba.'tácijdijk speelt het•Rode,Kruis Aruba 
nnk'eén pol in dQ doorverwijzingvan"personen naaf,de Directie V,olksgezóndheid enJóf-h'et'Wit-Gele kruis., 

_De Directie Volksgezondheid is de partij die financieel betrokken is aángezien de vaccins en de koelkasten vis de 

Directie Volksgezondheid worden aangeschaft: Het Wit-Gele kruis wordt ,via de Directie. Volksgezondheid 

gesubsidieerd voor wat betreft o.a.. het in -- standhóudèn van de_consultatiebureau's. 

De risico's voor de uitvoering zijn minimaal. Een van ,de risico's welke noemenswaardig zijn is dat de 
váccintoediening voor deze doelgroep•gedurgndg een bepaalde periode,gespreid dient plaats te vinden, gezien de 
beperkte capaciteit van personeel. 

2.4 Doeltreffendheid: licht toe op welke wijze.de inzet van deze' beleidsinstrumenten (vraag 2.1) leidt tot 

de doelen/resultaten die geformuleerd zijn bij 1.3 en 1.4?e 

Boseer je bijvoorbeeld op wetenschappelijke literatuur, beleidsdoorlichtingen en. -evaluaties of experts, 

etc. Geef aan in hoeverre de gekozen instrumenten er in zullen slagen de geformuleerde 

doelen/resultaten te bereiken. Benóein daarbij ook eventuele externe factoren die kunnen bijdragen aan 

het wel of niet bereiken vos► de doelen/resultaten. Sto ook stil bij eventuele (positieve of negatieve) 

neveneffecten van het gekozen instrumentarium. 

Toelichting: 
-Het Arubaans vaccinatieprogramma komt in grote mate overeen met het kijksvaccinatieprogramma van het RIVM. 

7 Koers: 1 euro,=•Afl. 2,04060 
8 Er zijn allerlei hulpmiddelen voorhanden die het onderbouwen van doeltreffendheid en doelmatigheid kunnen 
ondersteunen. Een aantal voorbeelden: 

- De handieidinq publieke businesscase;, 
Algemerie leldraad voor MKBA's; 
Het CPB heeft de `kansrijk_' reeks uitgebracht, met allerléi evidente based beleidsinzichten. (bijvoorbeeld 
over àrbeld--márktbefeid; ondeï-ovilsbeleid of vítionbeleld): 
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Er is een veelvoud aan literatuur beschikbaar die aangeeft dat vaccinaties een zeer kosteneffectieve middel is voor 
gezondheidsbescherming tegen infectieziekten. Gezien de specifieke doelgroep van irreguliere migranten, is het 

zaak om hiervoor een aangepast protocol op te stellen, aangezien de toegang tot de publieke gezondheidszorg 
afwijkt van de ingezeten. 

Factoren die kunnen bijdragen aan het bereiken van de resultaten is in hoeverre de groep irreguliere migranten 
worden bereikt via de voorlichtingscampagne. 

2.5 Doelmatig9bereiken van de doelen/resultaten: licht toe waarom de gekozen beleidsinstrumenten 

(vraag 2.1) het meest efficiënt zijn voor het behalen van de doelen/resultaten (vraag 1.3 en 1.4). 

Toelichting: 

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere instanties die te maken hebben met irreguliere migranten, 
zoals overheidsdiensten, de Stichting Wit-Gele Kruis en het Rode Kruis om de voorlichtingscampagne zo effectief 
mogelijk te maken. Tevens zorgt deze samenwerking voor "mond-op-mand" reclame waardoor de doelmatigheid 
geborgd wordt. 

2.6 Doelmatig uitvoeren: licht toe waarom de gekozen uitvoering (vraag 2.3) het meest efficiënt is. 
Toelichting: 
Zie voorgaande punt 

B Doelmatigheid wordt op twee `niveaus' gedefinieerd in dit format. 1) (vraag 2.5) de efficiëntie in het halen van de 
geformuleerde doelstellingen. 2) (vraag 2.6) de efficiëntie waarmee de uitvoering is georganiseerd. 
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3. Evaluatie 
3.1 Met welke concrete informatie wordt bepaald of de geformuleerde doelen/resultaten bereikt zijn? 

Bij voorkeur worden hiervoor indicatoren gebruikt, moor er kan ook gebruik worden gemaakt van 
andere cijfers, statistieken of kerncijfers. Als kwantitatieve (meetbar%oncrete) gegevens niet mogelijk 
zijn, kies dan voor kwalitatieve informatie op basis waarvan je doelbereik kunt vaststellen. 

Goede indicatoren voldoen aan een aantal criteria: 
- De indicator meet wat deze moet meten (valide) 
- De indicator is feitelijk (objectief) 
- De indicator is op tijd beschikbaar 
- De indicator kan keer op keer verzameld worden 

- De indicatores transparant (duidelijk hoe deze totstand is gekomen) 
Toelichting: 

Enerzijds is de wens dat de toegang tot vaccinaties zo laagdrempelig mogelijk is. Door de persoon/het gezin niet 
te vragen naar de status (regulier vs irreguliere migrant), wordt de doelgroep beter bereikt. Anderzijds dient ook 
gecontroleerd te worden of de persoon werkelijk in aanmerking komt voor kosteloze. De wijze van evalueren 
wordt verder uitgewerkt. 

Om te beoordelen of door de aanschaf van de vaccin-koelkasten en koelboxen de cold-chain is geborgd, zullen 
verschillende temperatuurmetingen worden uitgevoerd. 

3.2 Op welke manier wordt onderzocht/geëvalueerd of de ingezette instrumenten hebben geleid tot 
het bereiken van de doelen (doeltreffendheid) en of dat efficiënte wijze is gebeurd (doelmatigheid)? 

Licht toe hoe de evaluati%nderzoeksopzet eruit komt te zien. Denk daarbij aan: 

- Wanneer wordt er gemeten (nulmeting, tussentijds en/of eindmeting)? 
- Hoe wordt er gemeten? (welke evaluatie/onderzoeksmethode(n) worden gebruikt?) 

!n hoeverre is het mogelijk om iets te zeggen over causaliteit (inzet van instrument x leidt tot uitkomst 
'y)? Nou daarbij ook rekening met andere instrumenten of externe factoren die invloed kunnen hebben 
op het resultaat. 
Toelichting: 
De vaccinatiegraad van de irreguliere, geregistreerde (Venezolaanse) migranten wordt gemonitord via de 
consultatiebureaus van het Wit-Gele Kruis. 

Voor wat betreft de doeltreffendheid en doelmatigheid van de verduurzaming van de cold-chain, zal het aantal 
cold-chain incidenten worden geregistreerd. 

3.3 Hoe wordt de evaluatie formeel geregeld? 

- Wie is er verantwoordelijk voorde evaluatie binnen het departement? 

- Hoe verhoudt de evaluatie van dit plan zich tot de evaluatieplanning en de cyclus van 

beleidsdoorlichtingen? 

- Wordt er tussentijds gerapporteerd? En zo ja, hoe en aan wie? 

- Is er ruimte voor herijking van het plan? Zo ja, op welke momenten? 

Toelichting: 
De Stuurgroep Vaccinatieprogramma Aruba, de JGZ en het WGK zal samen een formele evaluatie opstellen. 
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Aan: De rninister'van Binnénla,ndse Zaken en Koninkrijks'rélaties 

Dhi.Ráymond Knops 

Uw Kenmerk: ,Ons kenmerk: MÀZ%v62S 

,Oranjestad, 8-november 2019 

'Betreft: V,accinatièg6;3d 

Geáchtoe minister Knops, 

Met ,verwijzing naar uw brief d.d. 5 september 2019 betreffende de ondersteuning die 
Nederland aan Aruba bereid . is 'te leveren in het kader van •de gevolgen van, de politieke situatie 
in Venezuela, stuur ik u hierbij het volgende verzoek. In verband met deze crisis Is door 
Aruba. op 26 mei 2019 een verzoek om ondersteuning ingediend. Nederland heeft ter 
ondersteuning van deze verzoeken om technische bijstand generale middelen van circa 23,8 
min euro vrijgemaakt -voor onder andere de bijstandsverzoeken van Aruba -voor,de 
toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela.'Van de ` reservering 
Venezuela'-is in totaal 31.000 euro gereserveerd voor het- Plan Vaccins in het project Aruba 
Vaccinatiegraad. Voor de besteding van deze - middelen is door Aruba een plan van aanpak 
opgesteld. Deze treft u aan in . de bijlage. In dit plan staat een aantal maatregelen dat door 
Aruba uitgevoerd moet worden. be ,projecten waar voor Aruba staat zijn: 

A) Koelbox/Koelkast 

B) Voorlichtingscampagne 

C) Vaccins 

Het plan van aanpak voor de uitvoering van dit projecten voeg hierbij. Hierbij verzoek ik u 
om €31.000 in het jaar 2019 ten behoeve van de city_oetj:ru__v_a-n_dit-nroie-ct_oo d_e..Elrubaanse 
rekening van het Bureau Rampenbestrijding AruballO'.2:e 4 ' rek 
- f10'.2e te storten-. Onder vermelding van- 10;" e, _  _  - , i -
10.2é 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken én 
'Koninkrijks"reláties 

Directoraat-generaal 
Kaninkrijksrelaties 

Contactpertóán 

m}nbzk_ nl 

agenda 

Datum 
4 ilecember_2014 

Kenmerk 
=2019-000063"74, 

BewindspersonenoverÍëg Venezuèla'13 décer`iiber' 2019 

vergaderdatum en - tijd 

Vergederpiaat8 

'áeëïrieiners 

13 december'201g Óg':dÓ< 

Ministériè var► Algëméne Zákeni RVO-zaal 

Minist& Blók°(BZ) 
Ministèr Knopt (BZK,wóorzitter) 
Minister -K jloeld (Defensie) 
Minister vap VeidhQven ,(IenW) 

ecretaris Br,oekers-Knol (lenV) 

Voor uw inforirtaO'e:. Uru pérsëcintÍjké.ánrto,tàNë treft u Já dé,ièkst in rcï4d: 

1. Actuele situatie Venezuela, regionaal en Landen 

inbreng 6ZK, 
• kunt.dè^ iilnister,van'BZ vragw - 

`aanvuHenrJé toelichting t%éhoeft. 
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Van een yaanzienlijke toestroom (250 penoven) is op dit moment•geen 
sprake; Op moment is er'wel sprake van een geleidelijke toestroom van 
-migranten. Dit heeft ook -negatieve gevolgen, Voor ónderdeÍerrvan dè, 
vreemdelingénkéten in-dè landen zo staát in Aruba de ásielprocedure' 
onder drukgin de afgelopen periode was er sprake van circa 200 
aanvragen per maand. In Curacao legde de recente aanlandingen een 
enorriie druk op' de huidige capaéiteit van de vreemdëlingehbéwaring (in 
november 2019,97 personen). Curacao wasnet in staat om tijdelijke 
extra detentiecapaclteit in te richten, maar deze niet zonder militaire 
bijstand te kunnen bewaken en beveiligen. Indien soortgelijke situaties 
zich vaker voordoen is het vraarschijnlijk dat dergelijke ( militaire) 
bijstandsverzoeken opnieuw volgen, inclusief media=aandacht. 

• )enV ondersteunt CUR bij de ontwikkeling en"inrichting van 36 
opvangplekken. In dit kader is met de voorjaarsnota van 2019 €800.000 
vrijgemaakt. 

• NB: het laatste assessment van dè noodplannen van Aruba en Curagao 
'door Nederlandse diensten t.a.v. (nood)opvang vond in juni 2018 plaats. 

46 

Naderé-uitwerkind blanvórrhing langdurige gn grootschalige noodopvanq 
Op basis van diversè_werkbezoeken`i'n 2017 en 201'8 vverd-gecopcludeerd• 
dat extra opvangcapaciteit-,in het Caribisch gebied incl. ' bad en brood' 
wenseÍijk was; in geval van een nieuwe ramp%crisis,.ï4alsbij een•crrkáán 
óf' rna ssam i g'rati e. 

Directoraat-generaal 

Koninkrijksrelaties 

Dàtuín,. 

4-december 2019' 

Kenmerk 

019-0000639874= 
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ofroetoraat-géneraat, 
Koninkrijksrelaties, 

pfe' •• gr 1 ,u 

t • I ^tu• y'aPldii •H S•C 11' 

6. Stand van zaken_ onderst_eu_ ning.uit middelen Voorjaarsnot_,a 2019 (ter 
kennisname) 

Illifi he BZK, 
U kurit clesgéwën"o-lf u. 2-.e ïurbn-dodeël laten.Wè1&i. 
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ootirh li§e' eën vrèe'mdelingenkéfèn  
'Vobr de implementatie van het bestedingsplan optioláliseren-van de 
V,rëerndelingénketens in Aruba en Curagoo Is 7,24 min_ euro_ vrijgemaakt. 
Voor de implementatie hiervanís,gezamenlijkeèri of an,v@n aanpak 
gemaakt met de•andere landen. 
Er wordt 'reeds uitvoering gegeven aan de acties uit,het plan van aanpak. 
,Qe IND heeft in óktobèr ve°rvolgtrainingep gegeven over het: afdoen_vá_ n 
,asiélaa`nvrage,n aan dé twee_asiëlteams"in Arubá. 

+ Onder cobrdinatiè uan de DT&V is de-ëpleiding "tráin'de trainer 
hosfmanship" (ziet;o.a. op`dé bejegening ,vah vreemdèiingen),•begin 
september gestart in,Aruba"en Curgao. De vervoÍgtrainingen•van het 
hostmanship-in`Aruba en' Curasaó..hebben eind rióvémber in Arubá en' 
CuraSao plaatsgevonden. Verder hebben vier ambtenaren v h Curagaó (2 
KPC en 2.Toeiatingsorganisáties)1n"áktober/begin november de Doc. 2 bij 
heto'pleidirigscentrum,van-de KMar,gevolgd. Alle vier-hebben,-hun Doc. 2 
certificaat gehaald. 

• De IND en DMB hebben eindnovember trainingen en begeleiden verzorgd 
áán de,hodr'- en bésl'ísambteharen t.b-:v., het- afdoen van dp•3 EVRM- 
aànvragën. 

• Op 2 december is de DT&V gestart met de ondersteuning van de KPC 
t.b.v. het optimalíserén van het terugkeerproces in CuraSao: 

• In 2020 zal CuraSao onder andere op dit project- en implementatieplan 
een nieuw verzoek in moeten dienen om in aanmerking te kói!nen voor de 
resterende € 1.440.780. 

Versterkinq maritieme qrenzen 

.Diverse bijst'aridspróleéten Arubá  
• Naar aanleiding van het bijst-ándsvértoék van Aruba,zijn er diverse eerste 

'bijdragèn projecterf door B7K goëdggkeurd,•op_het terrein van 
9, - Onderwijs; 

Directoraat-generaal 

Kcninkrijksrelaties 

Datum 
+december 2019 

Kènmeik 
2019-0000639874 

Psijina-l°2 virlb, 
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Directoraat-generaal 

Kbninkrijksreiatles 

Datum 

R december 2019 

Kenmerk 
zo19-000o539s7a 

Q Opváng kw_etsbárè„groépen; 
o Vaccins; 
ó Rechtshandhaving (ó:à., -reparaties KIA,,project 

mensenhandél/mensensmókkeÍy 
o Koppelingen (zógenaárnde interfaces) mogdijk.te maken 

met_(ihtër)natiónáie databases, zoals Aétpol én de 
relevante dátabases van Interpol 

• `In totaal wordt voor deze projecten' miÍjDen euro vrijgemaakt. ( 2Ó19 
en 2020). 

• f4ëtt projdd 1h-ventarisatié irreguliére arbeW is'verschóven naar 2020. 

*7. Rondvraag 

c •r  Pagina 13 van 13 
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• _a6clL 
••`e • •• ►•e•, b y  •• ••dá. 'Ministerie van Binnenlàndsé Zakerien 

Koninkrijksrelaties 

to r• 

38.. 

`TER IN FO RMATI E 

Aan 
Van, 

Óe Ministër_ván BZK. 

DGKR 

Dlrcctóiaat-góneràal 

Koninkrijkarelatle& 

Contactpersoon 

l0.-2e 

Bewindspèrtdnenoveiteg Venezuela (d:d. 1:3 dec., 2019) 

Datum 

10'detember 2019 

Kenmerk 
2019-0000662307 

Sáméngewerkt met 
,- Jenv 
- OEF 
• bi 
- lénW 

nota 

'Hánleitling y _ _ 
•Op vriJdag 13. dècèer rnb neem 1 aan'het bewindspersonenov«leg inzaké4 
Venezuela.-Het overleg.vindt plaats op het; ministerie van Algemene Záken,(RVD_ -
zaaq. 

Aanwezigen: 
• Minister'Blok ( BZ) 
•: -Minister Knops_(BZK, voorzitter) 

-Minister Bijleveld (Defensie) 
' Minister Van Veldhoven (IenW) 
'Steatsse-é'etaPis Broek'&ss-06i (Jen)/) 

Advies/actie 
U wordt verzocht kennis te'némen van de gèmèenschappelijke 
geannoteerde agenda en uw annotaties. 

Kern 
De volgende onderwerpen staan geagendeérd: 

. Actuele situatie Venezuela 

EZK 

- nNV 
_-VN 

YÏQ:2@ 
_Met.opmerkinget 
i21O.2é 

Bitlaqen: 
1. Geannoteerdé agenda 
•- 

•,•,. •t;: 
Politieke context en communicatie 
G,_eoopeninq_ 

. Dé&minister-president van'CuraSao heéft op d.d. 6 december }l. in het 
Antilliaans Dagblad, aangegeVen ;dat wat Curacao betreft_de grenzen, 
geleidelijk heropend worden. 

Paglna 1 van 2 



Datum 
10 december 2019 

:Kenmerk 
2019=000Ó66230p' 
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40. 

1. Versterking maritieme grenzen 

Samenvatting 

Door verbeterde sensoren wordt de kans op detectie en beheersing van een ( plotselinge) migratiestroom vanuit Venezuela over zee naar Aruba, Bonaire 

en CuraSao vergroot' ~ >__ f> 

In 2019 heeft de Kustwacht direct het verwervingsproces gestart. De Kustwacht heeft hiervoor overigens geen eigen capaciteit. Nadat de € 2.190 miljoen 

is toegewezen, heeft de Kustwacht de benodigde documenten aan het Rijksvastgoedbedrijf ( RVB) en Defensie Materieel Organisatie (DMO) gestuurd om 

het inkoopproces te starten. Uitlevering van de goederen en de bouw van de steiger moet nog worden overeen gekomen met leveranciers resp. het RVB. 

Ook moeten de leveranciers nog worden geselecteerd. Als dit niet in 2019 lukt, zal er een uitloop naar 2020 zijn. Er vindt nog overleg met de 

ketenpartners op Bonaire plaats over de inrichting van het maritieme cluster en de verdeling steiger-boten (van KPCN/Douane), mede n.a.v. nader 

overleg met de gezaghebber van Bonaire. 

Toelichting per soort middel 

r 

2. ji'0-2.g . 

F:-:• w,,; 

Verwachte levering: voorjaar 2020. 

3. Inzet innovatieve middelen ter vergroten situationeel bewustzijn ji"0:2.gr, ., 7:  

1 
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40. 3. Vreemdelingenbewaring Curagao 

Samenvatting 

'In respons•op,het bijstandsverzoek van,Curagao stelde'het:kabinet een bedrag van 2 miljoen -euro beschikbaarrvoor de,reáiisatie-van -de• 

uitbreiding.' van dè vrèemdeiingenbewaring eiij het SDKK. DJI-'legde .in•dé,wee,k,van,2.september éen -werkbëzoèk-af; fietgeen resuiteerdé'in -eew 
concept'àduies,.oP9eleverd:op 15 .oktober 201-91.'Een,tweede:werslé van.hakadvies;ls.op-3._tit•vemb'er.2019•,opgéfèver d- , :DJI. 

., ar der _voorzitterschap Varï_het mihistérí_e Vara Justitie,vondéneo0,17 oktcib6i giert,4.íióvembër•bijeéhkdinsterti pláats-Ván de`rvëïk«eóeo 
"Vreeindeiingenbewaring.Curagáo''(Curagáó,:BZK, DJI',. RVBj órn de.ontWikkMin`g-van,phárivói•fning.te bespóedigën.'Cura4áo•diént vóór 15• 
november-- een onderbouwd plan van aanpák'in:te dienën, op básis'wáarvan°de niiddeien,v`oór 2019°op.vérábtwoorde wijze kunnén worden, 
overgemaakt., 

Onderwei p ... ........ 
.. 

•='1Nie°. .., . .. . ,. -. ,; . 
.-, 

. PË•nnrng 
Ë 

:. •: . . — Status ,• Stattïs- 

Advies fact firíding mission,Dll, 'DJI 1 septémber 20191 Een tweede versie van liet,advies is op.3-november. 2019 

bpgelèverd door DJI: 

'Ontwikkeling,-vaststelling en 
,uitvoering project,-, en 
;Implementatiepian 

'Ministerie van Justitie CUR X15 november 2019,. Op.basis, van het advies van DJI'stelt CUR met behulp van 

DJI,ewhet Rijksvastg'oedbedrijf;eén,project--en, 
impiementatieplawop:" 

De'vérwachting is,dat•Cuiatáo'niét vóÓr;15 novernbér, 

20,'19_instaat.zál zijn 6m'een a1omváttend project-, en 
Implementatieplán.ópAé1everen,;waarin is opgenomen 
►velke.máátregélén zowel in'2019,,,áis'in'2420 zulten 

wdrdën,gétroffen. Daáróm . zal,een',deelplan,wórden-

opgesteld.; 

Ultérstë,.betalingsdaturri BZK I"s 6-decembër 2019'. 

15 novernbér-2019, Ministerie ,van„3ustitie. CUR, 

Ministerie van lustitie.CUR; 

Rijksvastggedbedrijf.' 

.,DJI , 

Aan'schaf middelen' 

Algémeen toezicht bouwproces' 

Advies voldoen aan bouwtijd; 
'kwaliteit en financiële'besteding•, 

Adviesrolin,algemene bewaking' 
rvoóe het'vóidóén aan de ,eisen. 

Vo'Qr°2019:Is. EUR 503.,:.787,gepaservéerd. 

Vast te steilen a:'d.h:v.'Plan van-Aanpák, 

Vast te=stellen a.d.h.v.,,Plan_ van AanpaW 

Opgeriomen•In-aMéis•DJI 

5 



40. 

voor vreemdelingendetentie 

voorkomend uit de CPT-normen 

Evaluatie nulmeting 

Uitvoeringsrapportages 

(driemaandelijks) 

DJI 

Werkgroep 

Vreemdelingenbewaring CUR 

Opgenomen in advies DJI 

Dit voortgangsoverzicht wordt opgeleverd voor het 

directeurenoverleg van 6 november-2019. 

Driemaandelijks: 

November 2019 

Februari 2020 

Mei 2020 

Augustus 2020 

December 2020 

6 



40. 

4, •O,ptimalisering rvreemdelin9enketen• 

Sámenvatting 

,• Voór de irripleméntatiewan het bestedingsplán optimaliseren',van: de"vreémdelingQnk7eténs'In Aruba en Curagaó -ik 7,24 min. euro'Vrijgémaakt'-
-Vcor, de irripi'èrrieritátie-hiervan'is gezamenlijk,een.plan•van,aanpikk,.gemá; kt nfíéCcië andere landen. 

• Èr-wordt reeds uitvoering gegeven aan de,acties,uit het-plan`van,̀ aanpak,. De IND hee_ ft In ó", v_e_rvoigtrálni'ngen,gege"n over-het áfdoen,van• 
asielaánvragenaan de twee asielteams in Aruba. -  • • -

•. Onder coördinatie, van de, DT&V Is de -opleiding "train de trainer hostmanship" (ïièt.o;à:'óp`dë bejegening van `.vréërridéliiïgen• begin, sëptèmóër 
,gesta,rt,in Aruba en Curacao: De, vervolgtrainingen'van Ket hostmanship kiebben'efrïii no,vemtïér,in`.Árubà;en Cura•ao'•plàatsgevonden,;Verder 
hebben vier ambténaren van Curacao (•2,KPC en, 2 ToelátingsorganisáVes);'1' oktdber`Jbegin•noveniber;de D'oc-1biffiet,opleidingscent_rum;van;db 
KMar gevólgd. Alle vier hebben hun Dóc 2- certificaat gehaald.; 
'De IND,_en DMB-hebben-,eind novémber teainingen.en begeléidin§,' yéé iórgd aári dé;hóor- ,en tiëslisán bténárën,t.b:v: hét`áfdi én vándé:3."EVRM-, 
aanvragen., 

• 0p-_2 november is de DT&V'gestart,mát de•ondersteuning van.,de.'KP,C'tai.v..;het optimáli'seren-'vangtiet„terugkeerprocesxin,""Curagao., 

_ , . _ _ 
Onderi;ver.p: ; . , ` 1Niè. • Plá'nning 1f ;Status . 

Vreemdelingenketen 

-ARUBA  

,Opleiding:;hoor-;en`béslistechrniekén- '.IND ;sëpténíber,2019- 
ifebruarl' 2020, 

í'gestàrfr 
 • 

Verdiepingscursus.EVRM, IND en DMB, 
• 

Jn overle'g-met Aruba zal. 
spl•nning,voor 202Ó evorden 
≥gerri•ákt 

in.t.b., 

Stage bij.iF 

Opleiding,grens-JSchipholprocedure 

Sta_ ge,grensprocedure op Schiphol 

Begélëiders-hoor--en' beslismedewer.kers 
Medewerking opzetten-landéninformatiesysteem 

_IND 

IND 

-IND 

;-IND  

IND 

;nbvember,2019' 

;na.b:: 

,n:t.b., 

•sèptembér ,1019, 

október 2019 

;àfgérond• 

;In overleg met Aruba•zal 
"Oiartnin"g ,íioór.20'20 worden, 
t'gëméàkt' 
in óverieg•met Aruba ,zal 
,plánning .voor 202Q=worden 
i gemàákt: - - 

,'géstart; 

,gestart. 

Cursussen I&R en.screeriing, ;IND &;KMar, ;n:t.b.. 
" 

;'in,overieg met Aruba- zal, 
bplanning'-voór 2020-,worden: 
tgemaakt; 

7 
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DOC-2, 

D,OC-3; 

Ondersteuning ,expertise t.b:v.,-de inrichting v/d 
faisificatenunit` 

'KMárzal nieuwe datà voor 2020. 
;vóórieggen 
;KMarial nieuwe data_voor;2020 
•voorleggen 
;Àruba'.zai samen. met KMar 
'-bezièn:of 
-gestárt; 

_Afhankelijk-van de, 
• concretisering :van,Ar'uba van. 
,het verzoek záf.uitvráàg doór,de , 
!DMB.worden gedaan.. 
;Aruba,zái 

;In -overleg met.Aruba en. 
:stichting Beheer,ial ezpertfse 

Stàtias' 

;januarf,- decerriber'- 

'januari„.,-, december' 
'2020, 
n.t:b.- 

;septernber 2019--, 
februarh-20z0, 
•n'.t.b. 

_•n;t:b., 

Oktobe'r2019- 
!oktobér 2020 
`Oktober 2039- 
•oktober,2020• 

planni.ng 

KMar 

KM'ar, 

KMar 

DT&V. 

DW]Z, 

;D.MB 

POI/KP.A 

'POI/KPA 

DMB 

-1 -'Wie' 

'Cursus hostmanship 

Wetgevingsjuristen 

Beleidsrriedewei-ker grensprocedurè, 

Cursus, vreemdelingentoezicht- 

Training-,hándhaivirígstechnieken 

Beleidsmedewer"ker 

Onderwerp 
_ 

-KMarzai'nieuwe`data.vóor-2020 
.voorieqgen 
KMar zal nieuwe data°:voor 2020 
moor eggen • 
?gestart 

gestart. 

j gestart 

,gestalt. 

•gestatt 

'gestart; 

,gestart 

Vreemdelingenketen  

} aGURAGAQ  

DOC-2, 

DOC=3: 

Medewerkers beschermingsprocedure 

'Medewerkers hoor- en-•verslag beschermingsverzoekers. 

'Medewerkerllandeninformatiesysteem 

Opleiding•,hoortechnieken en- beslissen-

Verdiepingscursus,EliRM 

.Cursus hostmanship 

Medewerkers &,cobrdinator terugkeerp'roces-, 

i3Oktgber 2019= 
.december 2020 
;2020_ 

•,Nov_ember 2019s 

November, 2019, 

;n.t. b. 

movember, 2019. 

ínovernber2019. 

•september 2019, 

november 2019; 

Kmar 

K_ Mar, 

IND én-DMB' 

IND 

` IND 

JND 

:IND &.DMB„ 

.DT&V. , 

DT&V - 

S 
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Wetgevingsjuristen 

Beleidsmedewerker 

Onderzoek migratie en migratiecriminaliteit Aruba & 
Curagao 
Inrichting & uitvoering opvang 

Training lokaal personeel 

DWJZ 

JenV 

Ministerie JUS CUR 

COA 

COA 

n.t.b. 

n.t.b. 

Jan-december 2020 

n.t.b. 

n.t.b. 

Nav overleg JenV met Curagao 
zal nadere info door ministerie 
CUR worden aangeleverd. 
Nav overleg JenV met Curagao 
zal nadere info door ministerie 
CUR worden aangeleverd 

9 
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Bureau Rampenbestrijding 
ARUBA 

Voortgangsrapportage 
Februari 2020 
Uw Kenmerk-2019-000046629810000598160 



45. 

1.4 

Dag van goedkeuring 

3t januafd 2020 
(11è' 

Versie 

Vaststelling door en bij besluit van 

Inwerkingtreding op dag en datum 

Laatst bijgewerkt op 

•Opstèllers 



45. 

Managementsamenvatting 

In deze rapportage wordt een update gegeven van de stand van zaken sedert de bijeenkomst, dan wel 

videocall, van de projectcoördinatoren op 24 januari 2020. 

Doelen samenvattin4r Beschrijving van belangrijkste successen/mijlpalen die tot op heden zijn 

behaald. Beschrijving van belangrijkste knelpunten die zijn geconstateerd, de consequenties daarvan 

en de voorgenomen acties om die knelpunten op te lossen. Indien van toepassing de vermelding van 

wijzigingen in de plannen van aanpak, voorgenomen taken/acties en benoeming van vooraf bereikte 

overeenstemming tussen stakeholders over wijziging waaronder overheid en BZK. 

Het is van groot belang om te benoemen dat na nadere overweging en gezien de situatie voor het 

operationeel stellen van de coordinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel. Graag zouden we hier 

een "overheveling" van middelen willen verzoeken, voor de posten huur werkruimte naar vergoeding 

personeel. Reden hiervoor is omdat de kosten voor de huur werkruimte PM gedekt zullen worden. 

Graag zouden we voor het aanschaffen van een projectleider de €21.000 willen gebruiken. Dit gaan we 

graag in de eerstvolgende videocall bespreken. 

Verder willen we melden dat we deze week, de week van 27 januari 2020, geïnformeerd werden dat 

de gelden deze week zijn overgemaakt dat in de komende weken overgegaan kan worden tot 

uitvoering. 

Pagina 2 van 5 
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Voortgangsraprpos,tage 

'Dit voortgangsoverzicht beoogt specifieke doelen meétbaar, accepfabel,,•alis#(sch en 

45. 

tijdsgebonden. De,overkoepelende (algemene) uitgangspunten.zoals beschreven in de onderlínge• 

regeling vérsterking -grenstoegicht en het plan van aanpak, voor zover mogelijk, Vertaald naar 

spècifiéke actiepunten: 

.Nieuwe acties worden,gaandéweg de looptijd van dit overzicht toegevoegd. Het  voortgangsoverzicht 

_is'een -levend werkdocument voorde voortgangscorrímissië Het ,voortgangsoverzicht bestaat uit de-

volgende categorieën: 

1) Onderwijs 

2) 'FHMb 

3) -Inventarisatig,irÉeguiiëre'circuit 

-4) 'Rechtshandhaving 

5) ;Gezondhëidszóí g 

Per onderdeël zijn er acties ! p§éhohiën. Iedere afz'onderliike actie ziin genumrriérd, waarbij - 

`zavèel als mogelijk - -tevens d-6eigenáár,;dé--d"dlinè en dé ttatus Van_dé_áëtie is "véï-méid. Afgerondè 
.acties zullen na besprèkingin de voortgangscommis'sle uit het ovèrzicht'Wotden verwijdérd en in een 
-aparte lijst wóFden opgenomen. 

Verder wordt'de^tat ie ingevuld met informatie verschaft door betreffende eigenaar. 

Format voórtgángsoverzicht:' 

Onderwerp 

ONDERWIJS 

FHMD 

Actie 

1 

II 

Eigenaar 

Ministerie van 
Onderwijs 

CEDE Aruba 

Deadllne 

III' Directie Arbeid 
en Onderzoek 

INVENTARISATIE' 
IRREGULIERE 
CIRCUIT 
RECHTSHANDHAVING 

GEZONDHEIDSZORG 

IV 

V' 

'Ministerie van 
Justitie 

Directie 
Volksgezondheid 

Pagina 3 va-n 5 
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Actié 

-__..... ... . ... .. ...__ ._.,. Y_ . - -- .-.. _.. _... --- - _.,__: _ ..— - . '. _ Y_ 

Eigenaar Onderwërp 

I. baderwijs 

Planning J 
deadline 

Status, Bedrag 

0535.00 

- 1 
s, 

Bij•cholingspfogramma " •`- - 
Ic•erkt'acht n.,•`; 

` 
••,: •, * ` 

. 

, Overleg gehad met deléidinggévénden .; 
f•tnnén`, het`orï Bewijs'dlé-deeldèfen - aan'. 
het.;PRISMA-prograriiM 1 Dire•ti'e 
Onderwijs, DPS en SKOA. 

T - - - 

•- - 

_ .- Er is mondelinge. 
Informatle • , 
uitgewisseld. In 
januari 2020 zullen . 
v+ (volggesprekken , 
-en eíndge•sprekken' 
plaatsvinden. De 
-Coordinator is in 
• wachting-van een, 
definitief-signaal 
van het Bureau 
Rampenbestrijding 
om de procedure 
van openbare 
aanbesteding te 
starten. 

In afwïchting.v,an 
groenjicht van 
BZK/Bureau 
Rampenbestrijding. 
Op 2a.januari ,jl is 
de status idem aan 
december. Wij zijn 
in afwachting van 
de overmaking 
zijderis BZK. 

,1.1. Evaluatie competentie bestaand 
-personeel 

;1.2, - Inventarisatie benodigd. 
personeel, 

Er is,'samen met de Directie -Onderwijs : 
een verzoek°gestuurd aan.de;DPS en 
SKOA om Intern onderzoektè,doen:naar- 
de diverserelevante punten: 
Naar aanleiding-van; de verkregen 
Informatie 1s,een,extrapolatie,gedaan 
van'de.mogélijke behoeftè aan PRISMÁ-
leerkrachten naar aanleiding van ,dè? 
-verwachte,toestroom, van; families. Oo,, k 

van de Rode.'Kc_uls iijmi_ndicatiess 
meegenomen. 
Samen met de. Minister en.de,DirectW 
,Onderwijs zái=worden beslbter °,wélke'.de„• 
beste methode Is om de: 
kennisoverdracht opeen efficiënte-en 
doèlmatige wijze.te,látèn overbrengen. 
D̀it Is_=in,opdrëcht vah••de, Directfe , 
Onderwijs -door de IPA,. uitgevoerd., 
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1.1 Werving benodigd personeel 

,1.4. ;Inkopen o_f, ontwikkelen 
bijscholingsprogramma , 

Betaald 



1.5• ;Aanbieden 
bíjscholingsprogrammá 

Aanbieden coaèhing, 
prógrámrrma — 

In afwachting van de goedkeuring vanuit  
Nederland 'voor 'de beschikbare fondsen 
zal-er-eendefinitleve actieplan worden 
.gekozen. 
In afwachting van de .goedkeuring vanuit, 
Neder and voor de beschikbare fondsen 
,zal er een definitieve actieplan worden, 
gekozen. 

1:7! Evaluatie, 
Bijscholingsprogramma 

2  • InkoQp•`lesmàtënaal :'` 's 

Deze zal 'als onderdeel .worden -
meegenomen bij de afsÍuiting 'van- de'. 
aangeboden.programma:.: 
 ;;• _ • . _ 

:2.1• Inventarisatie benodigd, 
-schoolmateriaal' 

'2.2' Vragewoffertès, 
..schoQimateriMen 

:-Aankj idp_matefialerrvia, 
openbare aanbestedingen 

`2•.3' 

X2,.4, ,Distributie van:de 
schoolmaterialen 

Er-is,:samen met de Directie Onderwijs-„ 
een verzoek- gestuurd aan de DPS en 
•.SKOA om intern..onderzoek-te''doe'rï-ríáár 
de diverse relevante wensen en; 
voorstellen. 
Er Is eenonderzoek gedaan vla het. 
internétVoor.be'schikb'a're materiaal' in 
het Nederlands én Pápiamentó: 
Zodra de fondsen' beschikbaàr zijn zal.ér, 
.een definitieve lijst wordew gemaakt,voor, 
het gekozen.lesmater aal. Hierna- zal de-
openbare. aánbëstedingspr•oce1dure,vari 
start gaan. 
Samen-met de•Directie'Onderwijs-zai de' 
-distributie worden gedaan,o.b.v. d_e 
aangegeven behoefte van. de DPS én, 
•SKOA.cónform ,tietbeléld ';van.dé Minister' 
van Onderwijs. 

, Samen; met•de• Minister. van,  Onderwijs en, 
de'D,ítéckié :Óndérwijs zal`'kb  denk 
besloten welke•dé beste.zorgstructuur is-
en,op welke wijze-deze,géfmplementeerd; 
zal.worden, 
Zodra dé fondsen'beschikbaar'zijn zal er' 
- een,dëfinitieve_Iljst wórdén gemaakt voor 
het gekozenlesmaterlaal. Hierna zak- de, 

2& 

3 , Inrichten Zorgsfructuur. 

3.1, ,:Analyseren bestaande. 
,zorgstructuur, • 

,3.2' 'AntwikkelennléuWe. 
zorgstructuur 



45. 

Sj Toetsen nieuwe zorgstructuur 

3:4' ',lImpi- en nieuwe 
, zorgstructuur- 

4 

4.1• 

Ontwikkelen,-, 
leerling, gvolgsystee 
Nulmeting op-scholen. 

4.2. 'Bestu'deren>-v_,erschillende LVS 
módulésl 

,openbare aanbestedingsprocedure van: 
start gáán. 
Er zal tézamen,met°de diverse. 
'stakeholders-tinnen h'et,o`nderwijs::eend 
.keuze,worden, gemaakt voorrde-meest 
efficiente implementátie1wijfie. 
Deskundigen op' het;debi,ed; van ICT; LVS' 
en privacywetgeving.zullen'hierover hun 
mening geven, 

Er is sámen.mèt de Directie Onderwijs 
een verzoëk=tot nul`meting -gestuurd.`áan'• 
de DPS-en, SKOA om intern onderzoek te 
doen naar de;dWeese -relévante wensen 
en vootstelién`en ómstandighedén•per' 
december 2019. Wij zijn:in.'afwaéhting-
van deze rapportage: 
Er ineen onderzoek gédaan ,via het, 
internet-Voo`r beschikbare _end 
vergelijkbare,reéds,succesvolie LVS; 
systemen die alle,onderdelen.van een, 
LVS c.q. zorgstructuur -omvatten,eh,die 
reet elkaar koppelbaar zijn., 
Zodra:de fondsén beschikbaar;zijn zal- er 
een definitieve lijst worden,gerriaakt voor 
;het gekozenIesmateriaàl. Hi&na•-zál de. 
.,openbare'aanbestédingsprocëdure',Van; 
'start gaan. 
Zodra de fondsen,beschikbaar zijn °zaf'er, 
een deflnitieye-lijst werden gemaakt voor, 
het gekózeri.lésmatériaaL Hierna zal,de' 
,openb'are' aantrestedingsprocedure'van 
-start gaan: 
Dit,zal een onderdeel, zijn,van_ het 
;pr`bg'ranr iiá en`implementàtievan de 
LVS en ,zorgstructuur._ 
Actie 

4.3' Aanvragen,offertes voor LVS 
modules 

4:4, Aanschaffen,US,modules 

4'.5s Trainen personeel In omgang- 
„met;LVS'nioduies' 

t -, Eigenvaar,Onderwerp _. 

Il- . FHMD   

1 Planning 1 Status , Bedrag . Betaald 
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S. 1, Aanschaf en,opzet container: 
homes 

5.2 Leg''gèn van fundéring 
5.3 
S.4 

Deskundigheidsbévordering 
O startkosten en inrichtin" 
••a • ••: _ _ e &cu 

'6.1 :Ontwikkeling databank 
w'erknemer en' werkgever 

 :••h•-e , . . 9. e _ g.o_e. . c _ r • es •e -_ • s q a 
10.22 

6;2 
'6.3 

Invoering qeqevens'databank 
Technisché ondérsteuning-op 
juridisc_he-vlak (arbeidswet) 

Dit na overwëging'én gezien hét.éen, 
relatief kleirr'wet ontwerp is; kan Aruba 
,zelf•zorg dragen voor een• wëtgever, 
jurist. 

IV Rëchts₹iándhaví 
Politiecellen, nie'uNre ceilénbl.ok`da€toehatàiden w[egeriz5s g, n;9ísdd4ékeurdbest••l• . 
,7.1estedingsplan" : Bestedingsplan- Ramingen voor project moéten Ingediend; •1•, e  

:7.2• 
t7'•.3; 
,7'.4=• 
7.5 

RlóleringJseptic tank 
'Elektrischesysteein• 
Renovatie' 
Materialen 

worden  

KIA gevangenis-reparatlé cellen 
=;es,sti00o• 

 • , 
•• 

8:1 
8.2 
B.3 

1O.2e 

Mensenhandel én Mensensriiokk'el •   
•C71:000 
,9:1, Coárdinatiécentrum• 

9`.1 
9.3, 
9.4 

Huur,werkruimte , 
Vergoeding Personeel 
:Materieel 

Opvang voor mannen' Mensenhandé& en'Mensensmokkel -llatigehouden wegeos een gaedglekeurd bested•[•igsp{an 
`10.1 
.10.2 

Bestedingsplan. 
Bestedingsplan Deze: actie wordt"na een overeenkomst 

door CEDE-Aruba uitgeschreven 

{ 

PM 
21.000, 
50.000• 
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1  . , i- , ,  , V, - Gëzondheldsza,r,9 
C31.000 

'11.1 , .Vac"ctns 
11'.2' +Kdelbdxèn 
11.3 Vaccinkoeikasten 

-  

31 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

eru rlcee  Directoraat-generaal 

Koninkrijksrelaties 

Directoraat-generaal 

Koninkri]ksrelaties 

Turfmarkt 147 

Den Haag 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

agenda 
Kenmerk 

2020-0000152255 

Directeurenoverleg Venezuela 20 maart 2020 

Vergaderdatum en - 
tijd 

Deelnemers 

20 maart 2020 

(BZK) 
(BZ) 

(DEF) 

1. Actuele situatie Venezuela, regionaal en Landen — stand 18 maart 
2020 
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46. 

Directoraat-gen era a I 

Koninkrijksrelaties 

Directoraat-generaal 

oninkrpksrelaties 

atum 

4 maart 2020 

enmerk 

020-0000152255 

e ecrerubnceertl' • 

r,oninKfl]K 1 LUV1U - ly 

NB. De situatie omtrent COVID-19 in relatie tot alle zes de Caribische eilanden 

van het Koninkrijk wordt (vooralsnog) besproken via de reguliere crisisstructuur 

o. L v. NCC. 

2. Technisch overleg KNL & Venezuela, implementatie visumplicht en 
overige grensinstrumenten. 
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46. 

Directoraat-generaal 
Koninkrijksrelaties 
Directoraat-generaal 
KoninkrOksrelaties 

Datum 
14 maart 2020 

Kenmerk 
2020-0000152255 

wefwnwerfi• 
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Di i•ecto•eat-generaa! 
Koninkrijksrélaties 
Directoraat=genQraal 
' Karpnkrijksrelaties, 

Datum 
14-máart 2020 

- Kénmerk 
2020-0000152255 

o-•-•1ï4- .. •,• 

M1r•'M1MUYO@IAOi íRq 
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5. Stand van zaken ondersteuning uit middelen Voorjaarsnota 2019 

[uw inbreng] 

Optimaliseren vreemdelingenketen  
Voor de implementatie van het bestedingsplan optimaliseren van de 
vreemdelingenketens in Aruba en Curacao is 7,24 min. euro vrijgemaakt. 
Voor de implementatie hiervan is een gezamenlijk een plan van aanpak 
gemaakt met de andere landen. Hieraan wordt nu uitvoering gegeven. In 
de voortgangsrapportage staat de stand van zaken van de maatregelen. 

• De landen hebben o.a. diverse trainingen en begeleiding van de IND 
ontvangen voor het behandelen van hun verzoeken om bescherming en 
het afdoen van de beschikkingen. Onder coordinatie van de DT&V is de 
opleiding "train de trainer hostmanship" op Curacao afgerond. Op 3 maart 
hebben 13 personen hun certificaat ontvangen. Op 2 december is de 
DT&V gestart met de ondersteuning van de KPC t.b.v. het optimaliseren 
van het terugkeerproces in Curacao. 

• Bespreekpunt DO: Door de Coronacrisis ziin alle Nederlandse  
medewerkers van DT&V en IND op 18 maart teruggehaald. Eind van deze 
week of begin volgende week zal samen met de landen worden besproken 
wat de impact is van het Coronavirus op de implementatie van het plan 
van aanpak optimaliseren vreemdelingenketen. Er zal een nieuwe 
planning moeten worden gemaakt voor de maatregelen waarbij 
ondersteuning van NL nodig is. 

Vreemdelingenbewaring Curacao 
• Curacao wordt (op afstand) door RVB en DJI ondersteund bij verbeteren 

van de omstandigheden in de vreemdelingenbewaring bij het SDKK en de 
uitbreiding van capaciteit (van 44 naar circa 72 plekken). BZK en DJI 
blijven CUR op afstand ondersteunen. 

• Curacao neemt op advies van DJI het initiatief om een dagprogramma 
voor vreemdelingen te realiseren, een opleidingsvraag voor personeel te 
formuleren en procedures voor het verschaffen van medische zorg in te 
regelen. 
De recreatiezaal, bekostigd door JenV en BZK (met 132.000 euro) is 
.recent opgeleverd en moet nu door Curacao worden ingericht, zodat het 
spoedig in gebruik kan worden genomen. 
In het kader van nieuwbouw, heeft Curacao onlangs een 
architectenbureau geselecteerd. Verwacht wordt dat de nieuwbouw niet 
eerder dan medio 2021 gerealiseerd is, mede door aanbestedingen, 
grondwerk en gefaseerde bouwwerkzaamheden. 
Bekostiging van exploitatie van de uit te breiden vreemdelingenbewaring 
is een aandachtspunt. Naar verwachting zal Curacao hiervoor voor 2021 
aanvullend budget moeten vrijmaken. 
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Versterking maritieme grenzen  

Diverse biistandsproiecten Aruba  
• Aruba is zelf aan zet voor de uitvoering van verschillende projecten, die 

door BZK worden gefinancierd (ad. 1,7 miljoen euro): 
o Integratie van Venezolaanse leerlingen in Arubaans onderwijs. 35-50 

Arubaanse leraren worden toegerust om PRISMA onderwijs te geven, 

via train the trainer traject. Betreft aanvullend leertraject. Leraren 
medio 2021 gecertificeerd. 

o Uitbreiding opvangplekken kwetsbare vrouwen (o.a. huiselijk geweld) 

vla FHMD. PM planning. 
o Koelkasten en koelboxen om vaccins in te conserveren en vervoeren. 

Bijna aangeschaft door Aruba. 
o Mensenhandel/ mensensmokkel. Met bijdrage NL ontwikkelt Aruba 

een coordinatiecentrum, dat zal fungeren als informatieknooppunt en 
instrument om de samenwerking ten behoeve van de preventie en 
bestrijding van mensensmokkel en mensensmokkel te stimuleren. 

o Politiecellen San Nicolas. Momenteel inventariseert Aruba welke 
werkzaamheden moeten worden verricht om politiecellen weer in 
gebruik te nemen (capaciteit voor 7 vrouwen en 12 mannen). Door NL 
is een deadline van 15 april gegeven om een plan in te dienen. 

o Inzichtelijk maken irreguliere arbeid. Aruba ontwikkelt een databank, 
hetgeen als een nulmeting fungeert om werknemers en werkgevers te 
registreren, alsmede de constructie ( bijvoorbeeld via uitzendbureau). 
Deze databank wordt vervolgens benut om te handhaven op 
irreguliere arbeid. 

o Koppelingen (zogenaamde interfaces) mogelijk te maken met 
(inter)nationale databases, zoals Actpol en de relevante databases 
van Interpol. 

Aanvraaq B-enveloppe Aruba en Bonaire  
• Bonaire en Aruba hebben beiden een aanvraag ingediend voor financiering 

uit de enveloppe voor onvoorziene omstandigheden van het LGO-fonds 
(de " B-enveloppe"). 

o Bonaire is samen met JenV de beantwoording van vragen vanuit 
de Europese Commissie aan het maken. Deze beantwoording is 
nodig voor een beslissing van de Europese Commissie. 

o Aruba heeft ook vragen gekregen van de Europese Commissie. 
Voor Aruba geldt ook dat de beantwoording noodzakelijk is voor 
toekenning van financiéle middelen. Zo lang de beantwoording 
niet heeft plaatsgevonden, kunnen er geen middelen worden 
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-•" Ŷ , 

,-, .. ' ':TT!- s ••' of•'V 
:•,re• .•,,• Y •• s.,. -. • 

}.. . 
• •.4 • T• •,`' . ..Y• . ' 

. _ •.••' • .- --• . ' 

; 

:` 
. . i+ • 
•': 

, 
• i •°- 5; ;•..?', • 

•:••, -•• f•✓-'•• 

: ;:•'i ` ` • .•>,r:+ . 
^ ,y • . a• , •, >; -, ;..é - 

r».ë:o.o,......».rr . • r'- 3.>7.r....:,.,. .•. ...a•.:..np.:.. F .+...a 

.. 5. • ,- - 
a 

.•., , w • 
, yS:'i yyyi• `C 
s s, • r . r 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

47. 

OedfNubn  _ Contactpersoon 

1'T2e  

T 3"0 
minbzk.nl 

Datum 

23 maart 2020 

Kenmerk 

verslag Directeurenoverleg Venezuela 

Vergaderdatum 

Aanwezig 1(<IWIU-4 . 

ÍLw4ca: 
I 

20 maart 2020 

(BZK) 

(BZ) 
(DEF) 

(JenV) Afwezig AW49 

Actiepunten departementen: 
• BZK geeft op 24 maart helderheid in hoeverre BWO doorgang vindt en 

doet procesvoorstel; 
• BZK legt contact met directeur JenV over voortzetting ondersteuning 

Landen (op afstand) en commitment uitvoeringsdiensten op herijking 
crisiselan miqratie in relatie tot COVID-19 in VEN en in Landen; 

Pagina 1 van 5 betlerr]bnceerQ gj'N'•V 



47. 

Datum 

23 maart 2020 

. Pagina 2 van 5 



47. 

Datum 
23 maart 2020 

Tz•r m r^-7 •t : y 

Pagina 3 van 5 



47. 

Datum 

23 maart 2020 

5. Stand van zaken ondersteuning uit middelen Voorjaarsnota 2019 
• In afwezigheid van JenV vestigt BZK de aandacht op het gegeven dat de 

fysieke ondersteuning die JenV bood in de vreemdelingenketen in de 

Landen is teruggetrokken. 
• BZK geeft aan dat het JenV zal vragen welke ondersteuning aan de 

Landen op afstand geboden op afstand kan worden en welke 
voorbereidingen getroffen worden om geplande fysieke ondersteuning 
daadwerkelijk uit te kunnen worden, wanneer restricties worden 
opgeheven. 

• BZK geeft aan dat het t.a.v. vreemdelingenprocessen (op termijn) 
knelpunten voorziet bij opvang, aangezien CUR nauwelijks 
noodvoorzieningen heeft getroffen. In scenario's van massamigratie én 
COVID-19 en zonder fysieke ondersteuning van JenV zijn de Landen extra 
kwetsbaar. 

• BZK geeft aan dat terugkeer naar land van herkomst nog moeilijker zal 
worden en dat dit leidt tot een positief migratiesaldo in AUA en CUR. 
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1:: Optimalisering" vreemdelingenketen 

1`:i :Aruba 
Maatregel i. Toelichting. Doél:maatrégel 

maatregel. 
Actiehouder 
1 

Planning 
&'deadiine 

StaEus 
`.uitvoering . 
maatreel 

Vreemdelingenketen 

..ARUBA„„ 

lAanpassing van de, 
voorzieningen voor, 
'vreemdelingenbewaring om 
.deze geschikt te maken 
,voor de`. invoering -van een, 
zogenaamd'Schipholmodel' 
-Infrástructurele voorziening 
•huis,vën bewarinq ( HVB) 

1 

'ia 

Infrastructuur 
.adequaat- inrichten 
met doel 
grensprocedurés_asie) 
te k_unnen .uitv,oeren 

Zie-1• 

Startjan-' 
ielnde:2021 

;Ptogrammá,van 
;eisen opgesteld: 
_ 

'Offertes 
pgevrad 

,Zie 11 
'P 

Aruba 

'Zie 1 Zie 1 

,2` -Opleiding, hoor- en 
•beslistechnieken 

— 

- 

- 

IND,verzorgt 
training aán, 

trainers 

IND: leidt trainers, 
verder,op. volgens-

traïrr de traïner 
principe 

IND evalueert de 

training:van" 

nieuwe trainers' 

Er zijn lokale trainers 
getraind om zelf 
training te verzorgen 
van: 

Hoor,- en 
beslistechniéken 

asiel 
Grensprocédures, 

IND; 22 oktober.-; 
1 november , 
2Ó19. 

•Gerealisëerd. 

3 Verdiepingscursus EVRM - Training IND-en DMB 

61 DOC-2 voor 8'pax - 

meek:22 
(afhánkëiijk 
van de• 
toronavirus) 
januari-- 
;déce —ter 
2020' 

5, personen zijn 
geselecteerd` 

Vergroten expertise 
Internátíonale-Wët'en 
regelgeving op'het 
terrein van 
De 
vreerndelingënkëten ls• 
gebaat bij 
deskundigheid op het 
gebied van 
documentherkenning, 
en'fásificaten, 
onderscheppen 

De 
vreëmdelingènketen'is. 
gebaat_ bij 

KMar, 

,1w 
_voorb-ereiding. 

ïln, 
:voetbereiding., 
'kMar zal nieuwe 
data voor 2020 
,vdorleggen 

7. -DOC-3 voor 2_ pax. Werkervaring 
lokaal; daarna 

selectie uit DOC-2, 

KMar ! januárt',- 
december 
'202P,; 

1. 
,voorWerëiding: 

- 

-.Resultaat— 
' 

48.



8 Cursus 
vreemdelingentoezicht 

48. 

KMar zal nieuwe 
data voor 2020 
voorleggen 

In 
voorbereiding. 

geslaagden door 

KMAr voor 

kandidaten DOC-3 

Ontwikkelen en 
verzorgen van een 
cursus om 
politieambtenaren te 
informeren over de 
nieuwe 
bestuursrechtelijke 
bevoegdheden in het 
kader van de LTU 
- Identificatie 
trainingsmodules 
- Selectie 
personeel/champions 
- Training door KMar 
(evt. AVIM) Lo.m. 
IND 
- Overdracht kennis 

POI/KPA Oktober 
2019- 
oktober 
2020 

9 Cursussen I&R en screening 
voor 15-20 pax 

KMar 

deskundigheid op het 
gebied van 
documentherkenning 
en falsificaten 
onderscheppen 
Verhoging van de 
weerbaarheid in de 
vreemdelingenketen 
door het aanwijzen 
van politieambtenaren 
als toezichthouders 
voor de LTU 

T.b.v. identificatie- en 
registratieproces 
i. h.k.v. 
g re n s p ro ce d u re/ a s i e 1 p 
rocedure en het 
vreemdelingentoezicht 
aanbieden van 
training voor 
vreemdeling-
ketenorganisaties 
(o. a. 
KPA/DIMAS/Guarda 
nos Costa) 
Laatste onderdeel 
voor de certificering 
zou in april 
plaatsvinden. Met 
Coronavirus zal 
nieuwe planning 
gemaakt moeten 
worden 
Verhoging van de 
weerbaarheid van de 
handhavingsdiensten, 
met name de diensten 
belast met het 
vreemdelingentoezicht 
op basis van de LTU 
en met handhaven 
van openbare orde en 
veiligheid in de 
vreemdelingenbewari 
ng centra 

In 
voorbereiding. 

KMar zal in 
overleg met 
Aruba voorstel en 
planning maken 

9 Cursus hostmanship 20 pax Cursus is in 
september gestart 

DT&V September 
2019 -ntb 

Is bijna 
afgerond 

10 Training 
handhavingstechnieken 100 
pax 

- 

- 

Training voor 100 

pax plus training 

train de trainer 

ontwikkelen 

Verzorgen van 

een training om 

medewerkers 

belast met 

vreemdelingentoe 

zicht en 

vreemdelingenbe 

POI/KPA Oktober 
2019- 
oktober 
2020 

In 
voorbereiding. 



48. 

waring 

weerbaarder te 

maken 

12 Stage bij iF unit in NL voor 
medewerkers DIMAS.(5 
pax, 1 week) 

- 

- 

Kennisoverdracht 

lokaal 

Lopen van stage 

bij 1F unit NL voor 

5 pax 

IND 18 - 22 Gerealiseerd. 
November 
2019 

13 Training geven in AUA 
over de 
grensprocedure 

Uitsluitingen in het 
verdragsbeschermings 
proces vergt vaak 
andere 
hoortechnieken en 
methods van 
waarhiedsbevinding 
alsmede aangepaste 
beslis- en 
beschikkingsvaardighe 
den 
Inrichten 
grensprocedure 
(asielprocedure in het 
grensproces) 
De medewerkers 
hebben goed inzicht 
van hoe de 
grensprocedure 
oftewel het Schiphol-
model werkt in NL 

IND Met N.t.b.i Opleiding grens- 
/Schipholprocedure 

Stage grensprocedure op 
Schiphol voor verschillende 
diensten van AUA 

14 - 

- 

- 

- 

was voorzien 
eind 
april/begin mei 
Was voorzien 
voor eind april 

Keuze gedaan van 

lokale kandidaten 

door MinJUS 

Afstemming met 

grensautoriteiten 

in NL teneinde 

een planning 

Stage doorlopen 

10 kandidaten 

Ervaringen delen 

met niet-gekozen 

collega's 

Begeleiden van 

diverse hoor en 

beslismedewerker 

in het verrichten 

van hoor- 

gesprekken en het 

opstellen van 

beslissingen in het 

kader van 

asielaanvragen. 

IND N.t.b. 

22 Begeleiders hoor- en 
beslismedewerkers 

- Begeleiding op de 
werkvloer voor 
optimaal resultaat van 
de bijstand op horen 
en beslissen ter 
optimalisering van het 
beslisproces 

IND 1 ste 
training 
gestart in 
September 
2019 

In uitvoering 

In 
voorbereiding. 

n.t.b. DMB De werkprocedures 
grens zijn beschreven 

De 

grensprocedures 

Beleidsmedewerker - 
grensprocedure 

23 



- 

- 

48. 

worden 

ontwikkeld 

De 

beleidsmedewerke 

r adviseert 

omtrent de 

opgestelde 

grensprocedures 

danwel ontwikkelt 

zelf de niet-

beschreven 

procedures 

De procedures 

dienen 

international proof 

te worden 

gemaakt 

26 Ondersteuning expertise 
t.b.v. de inrichting v/d 
falsificatenunit 

- 
- Adviesdocument 
inrichting unit 
- Middelenlijst 
samenstellen 

KMar n.t.b. In 
voorbereiding. 

26 Wetgevingsjuristen traject- 
en regelgeving 
vreemdelingenketen 

- 

- 

Inzetten op 

pending/urgente 

wetgevingsproject 

en Justitie 

gerelateerd aan 

de 

vreemdelingenket 

en en 

mensenhandel en 

mensensmokkel 

Aanbieden ter 

formalisering 

(1) opzet grensproces 
en verbetering 
daarvan en (2) een 
backoffice 
falsificatenunit ( met 
uitgeschreven 
proces), opzet tweede 
fraudedesk DIMAS 
t.b.v. andere 
ketendiensten 
De uitvoerende 
regelgeving 
betreffende LTU is 
vastgesteld. Het 
wetswijzigingsvoorstel 
herziening van de LTU 
is gepresenteerd aan 
de Staten. Alle privacy 
gerelateerde 
regelgeving is 
geactualiseerd 
(waaronder AVG 
compliance) 

Min lenV Maart 2020 In 
voorbereiding 

27 Onderzoek migratie en 
migratiecriminaliteit Aruba 

Migrantenstroom 
onderzoek 

1. Relevante 

gegevens over 

genoemde groep 

verzamelen en 

Minlus AUA Pndërzoek is In uitvoering 
in januari 
1gestart• 



48. 

gebruiken om 

beleid, strategieën 

en actieplannen te 

ontwikkelen 

Opiniepeiling 

lokale bevolking 

omtrent (VEN) 

migratiestroom 

Onderzoek mid-

campagne peiling 

2. 

3. 

Medewerking opzetten 
landeninformatiesysteem 

- IND Gerealiseerd. 

Vertaling diverse 
documenten 

- 

- 

TOELT AUA: 
medewerker t.b.v. het 
opzetten van een 
landeninformatiesyste 
em 
DIMAS beschikt over 
alle informatie m.b.t. 
verdragsbescherming 
in diverse talen 

Vertaling 

verdragsbescherm 

ing gerelateerde 

bescheiden 

Teneinde de 

desbetreffende 

doelgroep beter te 

bereiken is het 

noodzakelijk om 

diverse 

bescheiden in 

diverse talen 

beschikbaar te 

hebben: 

formulieren, wet-

en regelgeving, 

brochure, website, 

afwijzingsredenen 

. Dus: 

inventarisatie 

vertaalbundel en 

onderhands 

aanbestedingstraj 

ect 

Oktober - 
november 
2019 

Januari 2020 
- December 
2020 

DIMAS In uitvoering. --

Ontwikkelen voorlichting en 
bewustwordings- 
campagnes 

Onderhandse 
aanbesteding voor de 
voorlichtingscampagn 
es 

1. Updating en 

voortzetting 

voorlichting 

KPA / 
Taskforce 
MH/MS 

Oktober 
2019-
oktober 
2020 

In uitvoering. 36 

35 

32 



2. 

48.. 

mensenhandel/sm 

okkél 

Bewustwordingsca 

mpagne 

migrantenJasielim 

pact en aanpak 

van latente 

xenófoble 

37 

38 

Transportmiddelen t.b.v. 
handhavingsautoriteiten: 4 
SUV's, 4 auto's, 2 bussen 
transport 

,Aanschaf van 
additionele 
transportmiddelen 
,diverse diensten In de 
justltiekéten 

- Onderhands 

aanbestedings 

traject 

Comptabiliteit, 

sverorderning 

Voldoende 
transportmiddelen 
voor,dè. diensten inde, 
vreemdelingenketen 
belast met de• 
asielprocedures en 
• toezicht teneinde hun 
werkzaarnheden,.naar' 
behoren_ te kunnen 
doen- 

'Januari, — 
decembér. 
2020, 

Jn uitvoering. 



48. 

Keteninformatisering 

2f. Minister bepaald 
verdeelsleutel 

- Kick-off meeting 

MinJus met keten 

- Instellen 

stuurgroep 

- Aanwijzen van 

een 

projectmanager 

- Assessment van 

de huidige 

situatie/behoefte 

- Align expectations 

en commitment 

keten 

- Hardware 

Infrastructuur : 

onderhandse 

aanbesteding 

(comptabiliteitsve 

rordening) 

- Software 

infrastructuur: MB 

onderbouwing 

afwijking 

comptabiliteitsver 

ordening 

Digitaal geïntegreerde 
Justitie / 
vreemdelingenketen 

December 
2019 -
december 
2020 

In uitvoering. 

Registratiesysteem / 
module voor 
verdragsbescherming 
inclusief volgsysteem (app) 
asielaanvragen 
Beleidsmedewerker ter 
ondersteuning beschrijving 
digitale processen en 
procedures 

1.2 Cura<;ao 

In 
voorbereiding/ 
uitvoering. 

In 
voorbereiding/ 
uitvoering. 

Stichting 
Beheer 

47 

46 

44 



Onderwérp . Toèlichting' 
máatregel' 

Doël maatregel Actiéh-oude 

r 
Planning: & 
deadline 

Status'; 

Vreemdelingenketen-2020 
CURACAO 
DOC-2 in NL voor;8 pax' '15 Is in september, 

2019 gestart 
Kmar _Oktober 2019- , 

december-2020" 

Oktober 2019- 
d6terhber'*2020 

16 

17 

DOC-2 train,de:trafner 2, 
pax 
DOC-3 train de trainer 2 
pax 

Is in september' 
2019 gestart 

KM_ ar 

In'ulfvoering ,v 
'nieuwe data 
,voor'2020 
,voorleggen 
In-uitvoering,. 

;In' 
'voorbereiding. 
KMa'r zal -data 
'voor 2020/2021: 
,voorleggen 
;In uitvoering. 18 Opleiding hoortechnieken 

en beslissen 
Begeleiding op-de 
werkvloer voor 
optimaal 
resultaat van de, 
bijstand op horen 
en beslissen ter 
optimalisering 
van het 
beslisproces 

IND november 2019 en 
maart 2020 

- Begeleiden 
van diverse hoor en 
beslismedewerker in: 
het verrichten van 
hoor- gesprekken'- en 
het opstellen van 
beslissingen ln.het, 
kadervan 
asielaanvragen, 

Is in September 
2019 gestart en. 
maart 2020 
afgerond 
- - 

Inzetten op 
wetgevingsprojecten, 
Justitie gerelateerd 
aan dè 
vreemdetingenketen -

19 

'24 

IND & DMB 

DT&V 

'In uitvoering. 

afgerond 

Verdiepingscursus EVRM 

Cursus hostmanship voor 
20 pax 

Wetgevingsjuristen traject- 
en regelgeving 
vreemdelingenketen 

-november 2019' 

september 2019 
maart 2020 

maart 2020, 28 DWJZ. 1n, 
•voorb t-eiding. 
'N.a:v, overleg, 
1JenV'mëè 
;Curasëó,zal 
,nadere",Info 
door..ministerle 
,CUR wórden 
áangelevérd. 
'in„uttVoering. 

=In ,uitvoéring. 

29 

30 

DMWen, 
ministerie 
van lenV 
IND 

Medewerkers 
beschermingsprocedure 

Ondersteuning 
medewerkers hoor- en 
verslag 
beschermingsverzoekers 

Zie onder 18 November 2019 

•13'personen hebben 
certificaat•_ontvangen-



DMB Beleidsmedewerker 
vreemdelingentoezicht en 
grensbewaking 

-, n.t.b. 'BZK 
;Onbekend. 

In 
voorbereiding. 
N.a.v. overleg ; 
•JenV rugti 
. Curásao' zai' 
nadere:info 
door, miniáterïe: 
:WRF:WO'Men 
aangeleverd.. 
In .uitv_oering. Uitzending medewerker 

landeninformatiesysteem 
IND Planning was. eind 

april 

. •„ W 
o e y 4 

#vs ik e11 ,, , ,.ig 
terugkgerp oces `• ''' 

v • R • • • -. • - -to l•
R. rx 
s 

TOELT.AUA: 
medewerker 
t.b.v. het 
opzetten van een 
landeninformaties 
ysteem 
Medewerkers 
QT&V 
ondersteunen• 
KPC sinds begin 
november •2019, 
met oa het 
beschrijven van 
de 
werkprocessen 

DT&V november-2019' 'In uitvoering:, 

G = r z• ••• Offerte Is, 
;opgevraagd 

Inrichten' falsificatenunit 
toelating en grensbewaking 

'Januari .2020 -- 
december 2020' 

Januari 2020- 
'•december 2020 

Januar1,2020.- 
decernber•2ÓZd: 

Januari 2020.- 
december 2020u 

k_ e. • i. 
r • r r a I+ 

eer: n 
o t. cL 

In'__ _ 
'•vaorbereíding 

dn 
-vo_ orbere_id_m_g• 

lnr __. _ 
'.voórberiedïng J 

jn __ 
:voorbereiding 

l.j. 

;•20i9-2U2d.4 

Ministerie, 
JUS CUR; 

KMar -en 
ministerie 
van-JUS' CUR 
en KPC 
Ministerie 
• JUS-Ctlit: ' 

Ministerie 
JUS-CUR_ 

Ministerie 
. JUS CUW 

Ministerie 
van_JUS:CUR 

Stichting 
Beheer. 

Ministerie van JUS 
lom zuilen een lijst 
opstellen. 

1. : Offertes beschikbaar 

Offertes' beschikbaar 

Aankoop is in gang 
gezet op basis van 
-de offertes 
Terugkeergelden• 
zullen gebruikt'voor 
tickets of- inhuur van. 
chartervluchten 
OP basisvan de 
Offerte SBIR wordt 
programma van 

Ontwikkelingen 
voorlichting- en 
bewustwordingscampagnes 
Transportmiddelen tb.v. 
grensbewaking: en toezicht 
(5_SUV's, 1 bus) 
Pilot terugkeerproces,t.a.v. 
achterblijvende 
Venezolanen 

Ontwikkelen module 3- 
EVRM in FMS, ontwikkeling 
ACT VD e.a. 

, In` uitvóéring 

@B K__Onbekend.}: BZK_Onbekend.; 
4 

48 

40 

41 

43 

39 

3.4 

42 

33 

32 

31' 



eisen verder-
'uitgewerkt 
OP--basis van,de 
Offerte-SBIR wordt 
programma van, 
eisen verder 
uitgewerkt 

Stichting, 
Beheer 

Versterking netwerk 
vreemdelingenketen 
programma's FMS netwerk 

Beleidsmedewerker ter 
ondersteuning beschrijving 
digitale processent en 
procedures 
Inrichting 36 
opvangplekken 

.4BZK.Onbekènc•á_- _ ' BZK Onbekend., 

Stichting 
Beheer-/a 
ministerle 
Jent/ en CUR, 
Ministerie 
van JUS CUR. 

Planvan aanpak is, 
opgesteld, offerte 
ook-beschikbaar 
-Wordt ingèvuld 
door: 
- Inventarisatie 

stavaza 

Verdiepend 

werkbezoek, 

- Wefkbezoék-aan-
NL 

Adviseren-en 

uitwerken 
process via.VC, 
ene-mais. 
Opvolgend 
werkbezoek 
Ondersteuning 
adviseur(s)•-voor 

Zx1. maand 
Training aan 

`lokaal'personeel 

Training on the 

job' 

Jan'- dec' 2020 

:20M 

Geen deadline: 
overeengekomen 

;v;oërbéreidÏng 

woorbereiding; 

Deze{ 
zijn, 

j p verzoek v_an`, 
.,Curacao 'on 
hold' gezet! 
;Geen voortgang 
`te 

COk Geen :deadline 
:overeengekomen, 

Deze'  
,activiteiten zijn' 
;pop verzoek van, 
Curacao ' on` 
'hold' gezet .•__^ 
Geen voortgang. 
,te melden.{ 

58 

52-54 

50 

51 

49



48. 2. Versterking maritieme grenzen 

Samenvatting 
• 

6 
 ;•  ts;,-,•..; .. 

á— 

Toelichting per soort middel 
q.• 

1 Inzet innovatieve middelen ter vergroten situationeel bewustzijn [ 0.2.g 
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4. Mogelijk maken van meer patrouilles vanuit Bonaire 





Aanbesteding was uitg=_scireven voor 2 waterinstallaties, n° Je gunning kN,=_ m het bedrij= met de opmerking dat dit de prijs was 
voor 1 waterinstallatie 





4:: Vreemdelilígenbewaring Curaipao 

Samenvatting 

• 'In respons op het bijstandsverzoek van Curagao,st'éldé het kabinet een bedrag va"n'-2 miljóérneuro. 
beschikbaar voor de realisatie van de uitbréiding v'an de vreemdelingenbewaring.bij het_SDKK. DJI_legdé in' 
de weekvan -2 september een werkbezoek af„ hetgeen resulteerde-in een concept" advies, opgèlévérd.op'15 

oktober 2019. Een tweede versie van het advies is op 3 november 2019 opgeleverd door'DJI: 
• onder voorzitterschap van het.ministerie van Justitie vond er vanaf 17 oktober-tweewekelijks`bijeenkomsten , 

piàats van de werkgroep'Vreemdelingenbewaring Curacao' (Curasao, .BZK, DJI, RVB) om-de:ontwikkeÏing; 

van planvorming te bespoedigen. 'Op basis van een door Curacao aangeleverd onderbouwd-plán van.anpák' 
zijn•dé eerste middelen vóoe,2019; op .dat moment betreffende 504.000' euro, óp;verántwoórde wijze' 
overgemaakt: 

• •Guracao ontwikkelt; 1n ,samenwerking mèt'RVB; DJI én VNW een,algemeen',projéct- ,en.lrnpté'Mèntátiéplan 
uit waarin beide de materiële en immateriële omstandigheden van de SDKK' v'érbéterd`"moetën,worden.én 
,waarih:door middelvan een matrix ,duidelijk;-wordt.aangegeven wie.op'wélk,moment?waar verantwoordelilk 

, voor,is: Een',gei pdatete.versie•van deze matrix is'hléronder,te vinden. 

•; rDaarnaast,werkt ,het SDKK ook'aan een bouwplan_dát_gebruikt zal,worden om de,cdrïstructièstappén van de• 
periníeter en-niéuwbouwi verder te concretiseren. 

Cfndervuèrp Rlanning; & ..: 
dèádlin'é°. 

Doel Toelichting Beó•gd rèsul.taat 

Advies fact finding mission 
DJI' 

DJI Het advies moet formeel vanuit 
BZK/DJI aan CUR aangeboden 
worden. 

Aan de handvan 
een; In september 
afgelegd werkbezoek 
aan'CUR; leverde 
-DJI op- 15-oktober 
een advies aan'over 
.de uitbreiding en/of 
verbetering van 
'beide-de materiële , 
,em imrhateriële, 
condities varndé 
,vre.emd''elingenbewiar 
'ing' bi j-,de.SDKK: 

MinJUS_ 
•CUR 

,pntw}ikkeling;, vaststelling 
en uitvoering project=-en 
irnplëïnentatieplan 

Een project- 
en 
impiènientátl 
'eplán,waarin 
het advies 
van DJI 
verwerkt is 
en de gelden 
doelmatig en 

Een realistisch 
project-yen 
implementati'éplan 
dat tevens gedragen 
wordt door de 
betrokken_ partijen. 

Het project-„,én implementatieplan 
bevindt zich-nogain,de 
ontwikkelingsfase; Hierbij'wordt. 
onder andere gebruikt-gemaakt 
van het adviesvan DJI, extra 

DJI heeft een 
adviesrol in 
algemene bewaking 
'voor- het voldoen 
•aan,de elsen voor 

aangeleverde.documenten omtrent, •vreemdelingendetén 
dagbesteding, medische zórg en' 
training van persóneel,:errèerï 
- tweewekelijks,werkgroepoverleg., 

tie.voorkomend uit 
"de MP normen 



Inhuren`, architecten_ , MinJUS-
CUR 

Maart-2020. 

doeltreffende, 
besteedt 
worden- voor 
de materiële 
en 
Immateriële 
,omstandighe 
den binnen 
de SDKK. 

Vierprojectvoorstellen zijn door, 
naar_tweedé ronde aan de; 
aanbestedingscommissie zullen 
worden Voorgelegd. Zij hopen eind- 
maart.een -officiële opdracht aan 
een van de.óureáus te kunnen 
verschaffen. 
Er zijn nóg.gèen gitgavèn gedaan 
voor de aanschaf van middelen 
voor de verbouwinq. 
? 

De eerste.twee 
uitvoeringsrapportages ontbreken. 
Naar vérwàcht kár''er-pas ,vanaf-
mei 2020,8-o apporteèrd worden 
over de,eerste•bestedingen van,de 
gelden van 2019':, 

;De„ 
,aànbestedingscommí' 
'ssie'bestaat.uit, 
'leden yawde SDKK, 
,RVB:en DJI. 

-Vobr2019'is.EUR 
`503:787 
overgeheveld.. 

Aanbestedingen„/'aanschaf 
middelen 

Evaluatie-nulmeting 

Uitvoeringsrapportages 

MinJUS 
CUR 

DJI 

MinJUS 
CUR 

•PieveFniseF 
29}91 
Feb 1F..__:. 929 

Mei 2020 

Augustus 

2020 

December 
2020 

, • ,V , L f.•pf i . Fh`• 
^,an 

,•,'• • •`4.'•~•A.3; 

•yÎ y 
'•• K •i... _, • • . • ,. ••✓'••i,t•.•.`• 

Maatregel/activiteit 

-Re•l'ísátie•van arnbities••en-résuttaten, vreemde] ingenbewacïtfg'Gurá•ao-' 
•z . ' . ,•• ,. ,(• r , i t , . <.t p^.. . • .. • • . • •AYS' . „ , 

•.}••._ :•y's • • • ; tr . :• hy•'•.• .•,,. . . . Y `•,írr ., r " •• , • • 

' ,, • •: ,. •»,' ;De`ambjtleS;en'te sul, t átènan dit;dïïctflnent zljnop•PM'daturrï'202'1;•ër"ë•tisèerd`. •  

A••"!l• f,••,p t • • . s i . r . .. •..• niii.i•,.•• . n•mn,. „ . .. . . _ ' l.•. t.•l{' - .♦ •.•, • • . • , , - . . • , 

Áctieho , 
uder 

Actiehouder 
werkgroep 

Fase 
beste 
dings 
plan 

Middelen Planning Resultaat 

r a 

MinJus, Bespreek het DJI advies-,met 
stakeholders. - 
Project- en implementatieplan, 

2b Bestaand 'Gedragen•en,realistische :opdracht.



Laat project- en implementatieplan 
vaststellen door de minister van 
Justitie van Curacao 

Biedt vastgestelde project- en 
implementatie ter goedkeuring aan 

minister van BZK aan 

Wanneer concept 
project- en 

implementatieplan af is. 

Wanneer concept 
project- en 

implementatieplan af is. 

Minlus 2b 

Minlus 2b 

BZK 2b Januari 2020 Dit gesprek heeft plaatsgevonden tijdens 

het bezoek van dhr. Knops aan Curacao. 

Arrangeer een overleg 

vreemdelingenbewaring tussen 
minjus en minister van BZK ( 12-16 
januari 2020) 

Leg afspraak over overheveling 
middelen NL-CUR op politiek niveau 
schriftelijk vast. 

Stel de beoogde capaciteit van de 
vreemdelingenbewaring vast 

2b 

Minlus 2a De minister van Justitie van Curacao is 
voornemens de capaciteit van de 

vreemdelingenbewaring uit te breiden tot 
circa 70 plekken. 

Minlus 2a 

Minlus 2a Bestaand Voldoende middelen beschikbaar om 
programma te realiseren. 

Stel de planning tav de ontwikkeling 

van het project- en 
implementatieplan bij. 

Stel een algemene begroting op ten 

behoeve van het project- en 

implementatieplan 

Bouwtraject VB-Cur 

Instellen commissie voor het 

selecteren van architecten en 
ingenieurs 

Opstellen programma van eisen 
nieuwbouw en bestaande bouw 

Terreinmeting 

Exploitatie vreemdelingenbewaring 

F • 

Minlus 2a De aanbestedingscommissie bestaat uit 
leden van de SDKK, RVB en DJI. 

2a 

2a 

2a 

Minlus 

Minlus 

Minlus 

y 

Md 

De terreinmeting zal worden uitgevoerd 

door •Q• - 

Brandveiligheid bestaande bouw 



33 y 

F 7h 

f. 

Medische zorg & intake 

Ontwikkel een plan met begroting 

t.b.v. de realisatie van medische zorg 
(inclusief faciliteit & personele 

bezetting) 

Minlus 
i.s.m. 
DJI & 

BZK 

2a Randvoorwaardeli 

jk overige 
bijdragen NL 

DJI zal voorbeelden van 
een planning voor 
medische zorg delen. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Onderdeel van dit plan zijn 

ode precieze werkprocessen voor 
medische screening en intakes 

•het delen van de huisarts 

ode plek van medische zorg binnen het 
dagprogramma 

*afstemming met de KPC over het 
proces van aanhouding en 
overbrengen naar de 
vreemdelingenbewaring. 

Opnemen in functieboek van project- en 
implementatieplan 

Opnemen in project- en implementatieplan 

Hierbij worden andere relevante activiteiten 
zoals het prikken, afnemen van urine testen 

en zwangerschapstesten ook meegenomen. 

Aanvullen team van 

verpleegkundigen met 3 fte. 

Intakeproces reviseren en waar nodig 
aanpassen. 

2a 

2a 

Minlus 

Minlus 
i.s.m. 

DJI 

Multifunctionele ruimte 

Ontwikkel een programma van eisen 
& begroting voor de multifunctionele 

ruimte ten behoeve van bezoek, en 
juridische bijstand, geloofsdiensten 

Minlus 
i.s.m. 

DJI & 
BZK 

2a Randvoorwaardeli 
jk overige 

bijdragen NL 

Opnemen in project- en implementatieplan. De bouw van de 

multifunctionele ruimte 
is bijna voltooid. Voor 

de inrichting wordt op 

dit moment een 
inventarisatie gedaan. 

Productspecificaties 
voor beheers- en 
verblijfsregime zijn 

reeds door DJI aan CUR 
verzonden 

Regime- differentiatie 

Ontwikkel een plan met vereisten 

(met begroting) t.b.v, de reguliere 
afdeling 

DJI 2a Opnemen in project- en implementatieplan. 

Ontwikkel een dagprogramma (met 
begroting) t.b.v. de reguliere afdeling 

Ontwikkel een plan met vereisten 

(met begroting) t.b.v. de 
beheersafdeling 

DJI 

DJI 

2a 

2a 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 



2a 

2a 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Ontwikkel een dagprogramma t.b.v. 

de beheersafdelin• 

Ontwikkel een plan t.b.v. doelgroep 

die extra zorg nodig heeft 

Zinvolle dagbesteding 

Ontwikkel een voorstel met daarin 
opgenomen de randvoorwaardelijke 
voorzieningen t.b.v. zinvolle 

dagbesteding 

D)I 

Minlus, 

DJI 

Minlus 2a DJI zal voorbeelden van 

een planning voor 
dagprogramma delen. 
Tevens wordt hier in 

werkgroepverband 

binnen het SDKK over 

nagedacht. 

Opnemen in project- en implementatieplan 
als aparte bijlage. 

•Dit voorstel is toegespitst op zowel de 
huidige (42) als de toekomstige 

(70) capaciteit. 

•Middels een schema worden de 
verschillende dagprogramma's voor 

de vier afdelingen overzichtelijk 
gemaakt. 

Minlus 2a Randvoorwaardeli 
jk overige 
bijdragen NL 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Minlus 

Minlus 

2a 

2a 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Commissie van Toezicht 

Ontwikkel een voorstel tot de 
ontwikkeling van een onafhankelijke 

Commissie van Toezicht 

Eerste gesprekken voeren met 
Commissie arrestantenzorg 

Aanpassingen vastleggen middels 

Landsbesluit. 

Bedrijfsvoering 

Stel een plan op ter bevordering van 

de geïntegreerde bedrijfsvoering met 
SDKK 

Terugkeer 

Ontwikkel een voorstel ( met 
voorzieningen, werkprocessen) ter 
bevordering van terugkeer (met 
begroting) 

Minlus 2a Opnemen in project- en implementatieplan. 

Minlus & 
DJI 

2a Opnemen in project- en implementatieplan. 
Hierbij specifiek aandacht voor de 
werkprocessen. 

2a 

Opnemen in project- en implementatieplan. 
Werkprocessen opnemen in project- en 
implementatieplan om daadwerkelijk 

contact te bevorderen 

2a Minlus & 
DJI 

In overeenstemming 
met de hulpvraag 

vanuit SDKK een 
trainingspakket 

samenstellen. SDKK en 

Opnemen in project- en implementatieplan 
in een speciale bijlage voor functieboek. 

Ontwikkel een voorstel ter 

bevordering van contact met de 

buitenwereld (faciliteiten, zoals 

internet/ bibliotheek) ( met begroting) 

Gekwalificeerd personeel 

Ontwikkel een opleidingsplan ( met 

begroting) voor het personeel 

werkzaam in vreemdelingenbewaring 
(leg accent op terugkeer) 

DJI 



DJI zijn hier met elkaar 
voor in overleg. 

2a DJI Ontwikkel een plan ter verbetering 

van de bejegening (met begroting) 

Verbetermaatregelen bestaande 
bouw vrouwen 

Ontwikkel een voorstel om de privacy 

in het bestaande vrouwenverblijf te 
verbeteren (met begroting) 

Ontwikkel een voorstel om vrouwen 

in bestaande vrouwenverblijf te 
voorzien in zinvolle dagbesteding 

(met begroting) (geloofsdiensten, 
bestellingen kantine, bezoek mogelijk 
maken) 

Minlus 2a 

Minlus & 

DJI 
2a 

Minlus 

Minlus 

Minlus 

2a 

2a 

MinJus 2a 

Verbetermatregelen bestaande 
bouw mannen 

Ontwikkel een voorstel tot een 2e 
recreatieruimte ( met begroting) 

Ontwikkel een voorstel om de 
luchtkooi van een dak te voorzien 

(met begroting) 

Ontwikkel een voorstel ter 
bevordering van de 

bewegingsvrijheid 

Ontwikkel een voorstel ter 
bevordering van de verbouw van blok 

3 en blok 4 (met begroting) 

Ontwikkel een voorstel t.b.v. zinvolle 

dagbesteding ( kantine, koken, 
bezoek, sport). (met begroting, 
geloofsdiensten, bestelling bij kantine 

en bezoek ontvangen) 

'ySKri" 

Vrouwen nieuwbouw 

Stel een programma van eisen op 

Sport 

Recreatiezaal 

Mannen nieuwbouw ( 16 pax) 

MniJus 2a 

Minlus 2a 

Minlus 

Minlus 

Minlus 

2a 

2a 

2a 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 

Opnemen in project- en implementatieplan. 



Stel een programma van eisen op Minus 2a Opnemen in project- en implementatieplan. 
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5. 

• 

Voortgangsrapportage ondersteuning Voorjaarsnota 2019 

1Versterking maritieme grenzenl 
Door verbeterde sensoren wordt de kans op detectie en beheersing van 
een (plotselinge) migratiestroom vanuit Venezuela over zee naar Aruba, 
Bonaire en Curacao vergroot. De mobiele walradar is een aanvulling van 
een al bestaand netwerk van walradars. 

• In 2019 is de Kustwacht direct met het verwervingsproces gestart. De 
Kustwacht heeft hiervoor overigens geen eigen capaciteit. Nadat de € 
2.190 miljoen is toegewezen, heeft de Kustwacht de benodigde 
documenten aan het Rijksvastgoedbedrjf ( RVB) en Defensie Materieel 
Organisatie (DMO) gestuurd om het inkoopproces te starten. 

• Uitlevering van de goederen en de bouw van de steiger moet nog worden 
overeen gekomen met leveranciers resp. het RVB. Ook moeten de 
leveranciers nog worden geselecteerd. 

• Onder druk van COVID maatregelen zal dit naar verwachting niet meer in 
2020 mogelijk zijn, maar eerder uitlopen naar 2021. Er vindt nog overleg 
met de ketenpartners op Bonaire plaats over de inrichting van het 
maritieme cluster en de verdeling steiger- boten (van KPCN/Douane), 
mede n.a.v. nader overleg met de gezaghebber van Bonaire. 

Buiten reikwijdté Wok-verzoek: 

• 1O.2.a 
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fOptimalisenng vreemdelingenketen AUA en CURI  
• Deze reservering bedraagt EUR 7,2 miljoen. Het ministerie van JenV 

(DMB, IND, DT&V, KMar en COA) is in nauw overleg met Aruba en 
Curacao gekomen tot een samenhangend pakket aan 
ondersteuningsmaatregelen gericht op de verdere versterking en 
optimalisering van de vreemdelingenketen en -processen van beide 
landen. Hiertoe is op basis van het bestedingsplan een gezamenlijk plan 
van aanpak gemaakt, toegespitst op de behoefte van de Landen. 

• De middelen die hiervoor heeft vrijgemaakt, vallen in te delen in vier 
categorieën: 
1. Infrastructureel: o.a. verbetering vreemdelingenfaciliteiten Guarda 

Nos Costa (AUA) en opvang kwetsbare groepen (CUR). 
2. Opleidingen en traininqen: door medewerkers IND/KMar. 
3. Technische bijstand: door onder meer juristen, IND, DT&V, vertalers 

en beleidsmedewerkers. Het aanbod is toegespitst op de behoefte van 
de Landen. 

4. Materieel & ICT: o.a. transportmiddelen, communicatiemiddelen en 
ICT-aanpassingen. Inzet ligt op bevordering van (digitale) informatie-
uitwisseling tussen de vreemdelingenketenpartners, het versterken 
van automatiseringssystemen en ICT-netwerken. 

• De DMB, IND, DT&V en KMar hebben reeds op verschillende terreinen de 
landen ondersteund, onder andere aan de twee asielteams in Aruba en bij 
het afdoen van 3EVRM-aanvragen op Curacao. Onder coordinatie van de 
DT&V heeft de opleiding "train de trainer Hostmanship" (ziet o.a. op de 
bejegening van vreemdelingen) in Aruba en Curacao plaatsgevonden. 
Verder hebben ambtenaren van Curacao de documenttraining DOC2 bij het 
opleidingscentrum van de KMar gevolgd. De fysieke ondersteuning in de 
landen is op dit moment tijdelijk opgeschort. Via een backoffice constructie 
wordt ondersteuning geboden. 

• AUA heeft begin mei verzocht om herschikking van het Plan van Aanpak, 
ingegeven door de veranderde situatie in het Land. Voor zover middelen 
nog niet zijn aangewend kunnen deze binnen de kaders van het Plan 
verschoven worden. AUA is op dit moment bezig te herschikking intern af 
te stemmen, waarna bij DGM een officieel ingediend zal worden. 
Verwachting is dat AUA meer middelen op terugkeer in zal willen zetten en 
zal besparen op o.a. materieel, door bijv. voertuigen onder domeinen over 
te nemen in plaats van deze nieuw aan te schaffen. 

• Ook met CUR heeft overleg plaatsgevonden over hervatting van de fysieke 
ondersteuning ' post Covid'. Het CUR MinJUS heeft toegezegd na te gaan in 
hoeverre behoeftes zijn veranderd. Vervolgens kan NL ( in goed overleg) 
bezien op welke manier hier het best invulling aangegeven kan worden. 

fVreemdelingenbewanna CURI  
• In de Voorjaarsnota van 2019 is 2 miljoen gereserveerd voor de 

vreemdelingenbewaring op CUR. BZK is coordinerend bij deze besteding 
en werkt nauw samen met DJI, die hierin een adviserende rol heeft. 

• Als gevolg van de lockdown-maatregelen op CUR hebben de 
werkzaamheden rond de verbouwing en nieuwbouw van de 
vreemdelingenbewaring enige vertraging opgelopen. 

• Volgens het huidige tijdschema zal media januari 2021 gestart worden 
met de bouw, om eind december 2021 de nieuwbouw in gebruik te 
nemen. 

< Datum 

25 ]uni 2020 

Kenmerk 

2021-0000356988 

k 
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• ; In de ~tintijd'wordt gèwerktaari Íiet 8riáiseren.van;dé'bouwteketiingen. 
voor de aan=yen ve'rbóuw" en-•drbérëidënd áie Wá~i,dér de aanschaf 
van andere voorzieningen.. 

• TevensJS,de-multifunctionele recreatiezaal in gebruik genomen. Déze:zaal 
biedt extra ruimte voor ontspanning. NedeHand-hëeft'o:a: voor de'bo_ uw 
van deze recreatiezaal 132.000 euro beschikbaar gesteld. 

• CUR neemt op dit moment voorbereidende maatregelen.om,het regime 
.voor de spet ifieke doelgroepen.te_verbeGeren; .waaïBnder hét ontwikkelen 
-vaneen dagprogramma, .tiet aanpassen wári de-ínëd►sétïie intáké én hët 
opléideb,an haar pe?sónéék— • , _... ..__...•  

2. Deze rítáatregelen worden_samengebraéiti'n één.Projëct- én 
Implementatiépian_dat in<op, korte termijn afgerond,zat won~.'de 
plannen dienen in de tweede van 2020' helft door CUR-te worden; 
geimplementeerd., 

j Diverse-biista ndspro iecten-Àrubál' 
• BZK levertop" diverse tërreinen bijstand aan ~áó Met jé VIN 2019 is' 

hië• l,7 ïniljoen "voot gereserveerd_ 
• De deelprojecten; Í11 politierélien„IV huisvan bewaring, 'VIFHMD; Vita" 

,gezondhëidszorg'loperrvoigen"s_plári ing'. 
Over het,deelpróject,l., Onderwijs is enige onduidétijktïeid_ovër dë 
voortgang en de besteding táKde restgeldeii..Aruba"moet Eiier spoedig-
' duidelijkheid. over geven. 
Het deelproject II. irregulier circuit ligt momenteel ter politieke 
_goedkeuring bij de betrokken bèwiridspersoon vari Aruba: Verwaébting is 

• .A.m."A,•u .,..•n.a.u•„..m•.m,• •.m"n•monor.nuuu 

Wn.'e44 
: 
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,Ons kenmerk: 13 1 O B 

Qw kenmerk: 

Ref: 044 
1 6 •Q20 J•L 

Betreft_ : Toelichting Projectdtissiers A, B,'C én D - Onderwijs t.b.b. 
Vénéíolaanse'Migrantenkinderen/studëntén ivm Crisis situatie 
-Venezuela. 

Naar aanleiding van de, toelichtende vergadering 'op 10, juli 2020 tussen de 
vertegenwoordigers van de Ministerie van OndeMijs, Wétenscháp en Duurzame 
Ontwikkeling .en dé leden. van de commissie ter impiemerifatié .van de projecten' . b.v. 
studenten in verband met de 'Crisis situatie Venezuela' bericht ik u als volgt. 

Tijdens de vergadering is nadere uitleg gevraagd t.a.V. projectonderdelen A en D: -de 
deskundigheidsbevordering en het aan te schaffen lesmateriaal.. Daarnaast is gevraagd 
hoe de duurzaamheid gegarandeerd gaat worden na de eenmalige bekostiging door de 
BZK. 

Alvorens op de vraag in te gaan is het belangrijk om de resultaten die beoogd worden met 
dit project op een rij te zetten. Deze zijn: 

1. Geen kinderen op de wachtlijst om toegelaten te worden tot het onderwijs in het 
Prisma programma of het incorporatie programma; 

2. Voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar hebben om onderwijs aan de 
doelgroep aan te kunnen bieden; 

3. Voorzien in_voldoende schoolmateriaal om kwalitatief onderwijs aan de doelgroep te 
bieden 

4. Een ingericht zorgsysieem voorzien van de juiste middelen en instrumenten om de 
ontwikkeling van studenten te kunnen monitoren en hun studieloopbaan te kunnen 
volgen. 

Leidend voor de inrichting van het onderwijs op Aruba is de beleidsnota PEN 2030 waarin 
het recht op passend onderwijs voor iederè leerling'vdorc p staat. Gezien de COVID situatie 
zijn een aantal doelen uit PEN 2030 naar voren gehaald voor het gehele onderwijs, met 
namede doelen gericht op gepersonaliseerd onderwijs en digitalisering van het onderwijs. 
Het aanbod voor Venezolaanse leerlingen is in dit licht meegenomen met als ,gevolg dat 
met name de inrichting van het onderwijs op 0e Prins Bernardschool is'áángepast en het 
W W W. EA.A W, +297 528 3400, FRANK RUK5TRAAT,3, ORANTE STAD, ARUBA 
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Enserlansa Aruba 54. 

onderwijsaanbod wordt gepersonaliseerd en gedigitaliseerd. De realisatie van 
bovenstaande doelstellingen blijft met deze invulling gewaarborgd. 

In lijn met het voorgaande is bij de keuze van adequaat lesmateriaal voor de doelgroep, 

gezocht naar digitaal materiaal dat aan kan aansluiten op de behoefte van ieder kind dat 
als zij-instromer in het programma stapt. Gezien de moedertaal van de doelgroep Spaans 
is, is gekozen voor een digitaal basispakket genaamd Casa Grande, dat onderwijs in de 

Spaanse voertaal aanbiedt. 

Naast het programma Casa Grande wordt het pakket met lesmateriaal aangevuld met de 

aanschaf van een pakket voor de talen Nederlands, Engels en Papiamento. Ook deze talen 
krijgen de aandacht die nodig is en doordat de pakketten los van elkaar kunnen worden 
aangeboden is het aan de leerling om keuzes te maken en zijn leerweg vorm te geven. De 

keuze zal afhankelijk zijn van de vervolgstudie en de toekomst die de student voor ogen 
heeft. 
Indien een student bijvoorbeeld in het Nederlandse onderwijssysteem verder wil studeren, 
zal het pakket Nederlands meer aandacht moeten krijgen dan de andere talen. Blijft de 
student op Aruba studeren dan zal het Papiamento ook meer aandacht moeten hebben. In 
alle gevallen dient het basis Engels ook een onderdeel te zijn van het curriculum. Door deze 
flexibilisering van het onderwijs wordt recht gedaan aan de persoonlijke behoeften van het 
Venezolaanse migrantenkind. Uiteindelijk zal de student met zijn diploma de studie voort 

kunnen zetten in het onderwijs op Aruba alsook elders in de wereld op MBO, HBO en WO 

niveau. 

Om docenten beter te scholen in het bieden van onderwijs in een Multi linguale school, 

wordt aan hen een upgradingsprogramma van het [PA (de Pedagogische academie van 
Aruba) aangeboden. Dit programma zal niet alleen de leerkrachten die aan de 

anderstaligen lesgeven dienen. De opleiding is als een 'train de trainer' programma 
ingericht zodat meerdere groepen leerkrachten hier profijt van kunnen hebben. Ook zijn 
alle koppelingen en trainingen aan alle beheerders en gebruikers van de aangeschafte 
digitale programma's van Casa Grande, NVT/NT2, LVS en de Zorgstructuur inbegrepen in 
de aangeboden offertes ter inrichting van de Venezolaanse migrantenkonderen. 

Naast dit programma kunnen leerkrachten gebruik maken van een " Digital First Aid Kit" die 

reeds ontwikkeld is door het IPA (de Pedagogische Academie van Aruba). Deze kit biedt 

een leidraad voor het gebruik van digitale middelen in het onderwijs en vormt onderdeel 
van een nascholingstraject waar alle onderwijsgevenden van Prins Bernard School en 
aangemelde Prisma docenten van Aruba aan deel zullen nemen. 

Prins Bernard school heeft momenteel 11 leerkrachten waarvan 7 gepensioneerd zijn. De 
personeelskosten van de Prins Bernard school zullen dalen als gevolg van de afvloeiing 
van de gepensioneerde docenten. 

WWW.EAAW,1297 528 3400, TRANKRDKSTRAAT 3, ORANJESTAD, ARUBA 
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Vanwegè hèt digitaal Onderwijs/Digitaal L' ers - eem zullén ,3 bevoegde leerkrachten deel 
uitmaken van de' Prins Bernard 'School en' zulièn de restèrendè docenten vervangen 
worden door coaches. Met een digitaal leersysteem wordt bedoeld het online beschikbaar 
maken van curriculum, leermiddelen, assèssments en bègeleiding ondersteund, door de, 
statistische verwerking Vàn ,dé,.lèérpr'estaties van,dè';lerènde. 'Op basis.vàn dèzé'léárning 
,ánáM,ics' wordt het.leren,voof.de Ierende;geoptimaliseerd. Door digitale, leersystemen kan 
het leerrendement en de maté van-zelfeffectiviteit . ij de lerende vergroot worden -samen 
met dë digitale= en '21e-eeuwse vaardigheden die,.voórtdurènd in ontwikkelingszijn, 
Dé continuïteit van het prograrTirhà wordt_ . ge*áprborgd ;middels , de' bes_ taande_ 
subsidiereláti rnO,het schóolbettuur. SOAZA: 

Hopendé u naar wèn,s te hebben bericht verblijf ik'rrét vrièntlèlijke groet,, 

be Directeur'D"irectie Onderwijs, 

c_ _ c.:•, 

bijlage(n): 

 / Minister van Onderwijs Wetenschap en Duurzame,Ó-j tw kk_0 a 
Het Bureau-Rampenbestrijding Hoofd van Dienst ( ' , 

Nadere informatie Casa Grande 
Kostenoverzicht (raming) projectonderdelen A&D en B&C 

W W W.EAAtN, +297 578 34QQ.FRANKRLKSTMAT 3, ORANJESTAD, ARt19Á 
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bijlage(n): Nadere informatie Casa Grande 

Escuela'VirtuaI Casa Grande 
Casa Grande Interactive Communications is dedicated to the development of educational -initiatives, 

programs, and projects with the main objective of achieving a permanent Improvement in the quality,of the 

teaching and learning processes, of teachers; and-educational institutions based on'the Positive Youth' 
Development Theory. Casa Grande Interactive (CGI) has more than 25 years of koerience in thë s&cial 

transformation of cornmunitles a,nd educational institutions_ and, as ,a case study, has successfully completed 
the implementation of Nueva Escuela Virtual Model in over 1,000 schools in Puerto Rico, .-Dominican-
Republic, and Colombia, among other countries in Latin America with over 198,0DÓ students and-18,00,0 

teachers registered in Nueva Escuela Virtual. a Since the onset of implementation.of the project in January 

2016, more than 154,000 students and teachers have been active in the -use of the platform. a - Our 
educational instructors provided 42,000 hours of job-embeddëd`suppbrt, technical àssis6ncê, and coaching 

in schools to 1,400 lead'teachers. In addition to face to-face training, Instructors provided 14-000 

synchronous and,asynchronous.webinar sessions. These two-hour sessions presenting teachers with various 
training-topics focused on the integration of technology in the instructional process. Throughout the project 

various questionnaires wére..used to .evaluate the • perception of, all participants: students, teachers, 
principals, and parents.- Students'consider.that NUEVA ESCUELA VIRTUAL facilitates'access to information. 

and study material Whilernobi acing them"to_study rnore.-i Teachers consider that the model promotes 

interest .and motivation In their,students, being a very -useful .tool to plan and offer the classes.,turning,it 
Into a more dynamic one. Similarly, they consider that NUEVA ESCUELA VIRTUAL influences studentlearning, 
while,facilitating teamwork and collaboration in the classroom. 9 The school directors consider NUEVA 
ESCUELA VIRTUAL as a tool for professional development for teachers and as a facilitator for-the introduction 

of technology in the teaching-learning process and of teachers' tasks. a Parents think that NUEVA ESCUELA 
VIRTUAL is á tool that helps them in their educational work, which serves'as a motivational element for their 

children to study outside school hours, and helps them to be informed about the homework and, tests of 

their children. As part of the process of implementing NUÉVÁ ESCUELA VIRTUAL Model in Aruba, we,include 

a services proposal with the suggested activities and'time frame in the desire to add value to your teacher 
faculty and instructional process: The proposed services meets the needs presented at meetings between 
the Ministrys and Ban Yuda leadership team and the CGI staff. The proposal to 60 implemented Is the model 
of NUEVA ESCUELA VIRTUAL with its three components: consulting, teacher professional development, and 
NUEVA ESCU-ELA VIRTUAL platform.and analytics, The NUEVA ESCUELA'VIRTUAL project aims to enrich and 

update the teaching and learning process, and support data based administrative and academic decisions. 

The model provides the educator with educational strategies and technological tools that promote efficiency 
and effectiveness in the use of in-class and after-school resources by presenting these in an individualized, 

attractive way. This service proposal contemplates the development and implementation of the following 
objectives: a Provide platform access to academic resources, motivational modules, and analytics for the 
participating teachers, students, parents, and to the principal of the institution. a Train four ( 4) selected 
teachers through a professional development program in the use and integration of NUEVA ESCUELA 
VIRTUAL model in the teaching and learning process, and through the multiplier effect, to their participating 

students. a To,guide students of the participating teachers in the effective integration of NUEVA ESCUELA 
VIRTUAL model to improve academic performance. Therefore, we -present for your consideration the 

proposed services for the implementation of the,instructional, technological, and motivational Model of 

NUEVA ESCUELA VIRTUAL Teel free to contact us on an additional information you might need in order to, 

consider'this proposal ITO ; 

bijlage(n): Kostenoverzicht (raming) A&D én B&C 

WWWEANN,+297óI8 3460, FRANKRUKSTRAAT3, ORANIESTAD, ARUM 
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Aan de Minister van Sociale Zaken en Arbeid 

Zijne Excellentie, dhr. Glenbert Croes 

p/,a Bestuurskantoor 

Oranjestad 

Aruba •••5AW4. °,••6_lun 
IN-,,   _1 Z. Au6 
• • •1•0 • ---, _ 

Datum : 31 juli 2Q2Q 
i• ï ••• .  ï  
:tt 

f 
Ons Kenmerk . DAO/2Q20/259 .._ • •\( ,+ . 11 

Onderwerp : Een update over het realiseren van een'ir form atiesysie m 

voor 46 'DAO Via Bestedingsplannen Nederlan 

58. 

f0 

'Zijne Éxcellentie, 

Naar aanleiding van bóverivermeld onderwerp over hét realiseren van een ,informatie systeem voor de 

DÀO voor , het opslaan en bijhouden van werkgevers-'en werknemetsgévens via dè Bestedingsplannen 

.Nederland, het volgende. 

Het project houdt in twee delen namelijk 1) Het bouwen van een databank met werknemers en 

werkgeversgegevens en 2) de nodige wetswijzigingen doorvoeren om de registratie van:bedrijven en alle 

werknemers op-de arbeidsmarkt eèri vvèttelijke basis te 'geven. 

Zoals aan u uitgelegd, heeft de DÀO voor het bouwen van een databank met werknemers en 
werkgeyersgevens, 2 aanpakken gevolgd. 

Aanpak 1) 

Op verzoek van de DAO, heeft u een brief opgestuurd aan Minister D. Oduber, belast met de Sociale 

Verzekeringsbank (SVb), om op ministersniveau mogelijk te maken dat de SVb dé wijzigingen doet op hun 

systeem om de werkgegevens van werkgevers en werknemers volledig te mogen registeren en vervolgens 

een onderscheid te maken opdat de DAO toegang krijgt tot de werkgegevens van werkgevers en 

werknemers in het systeem van de SVb (keuze 1) of de verkoop aan de DAO van een kopie van de 

softwareapplicatie van databank van de SVb (met open source) waardoor de DAO de nodige aanpassingen 

kan uitvoereen . op de software teneinde een basissysteem te realiseren om de werkgevers- en 

werknemersgegevens bij te houden met historie (keuze). 

De bedoeling was dat het bedrag begroot uit de Bestedingsplannen Nederland dan ingezet wordt om de 

nodige aanpassingen op het SVb systeem te bekostigen. De aanpassingen zullen plaatsvinden door het 

bedrijf ITP Caribbean (leverancier van het SVb systeem) of eenander aàngewezenbedrijf door het 1TP. 
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Aanpak 2) 

Óp hetzelfde rá •---•len door het Projectteam Bestedingsplanning Nederland, dat wordt 

begeleid door dhi 1 Q -2'eiProject'Mánager Min Pres.) werd aan drie leveranciers een vrijblijvende 

offerte voor het V~vv,- w czi- rmelformatiesysteem opgévraagd. 

De drie leveranciers zij• , . 2 g , r 

2--
, I., 

Op 3 .ju1i• 2020 heeft de DAO een brief ontvangen v a, 0•2 _ -- tnet de mededeling d• • }
E 2` 9'zëën offerté zal 

uitbrengen aan de DAO, gezien zij geen positief bericht heeft-gekregen van de SVb om in-aangepaste vorm_ 
gebruik te makenwán bun-systeem om-een apart•systéem te bouwen voor de'DAÓ. 

Van de leverancier[lQ,r9 ]word een-+r zi.rSaic•K---o--sven die uitkomt op een minimaal bedlag van 

  terwijl dë lèvërancier11,G.,2 • , een offerte heeft gegeven voor een systeem van_ 
fond de 2Ogulden met een optie'voorhet onderhoud van het inforratiesysteem ten bedrage va rG~I g'i 

gulden (voor een periode van drie jaren). De offerte en aanvullende informatie ;gekregen van beide 
levetancièrs pvér hun systeem zijn'heel positief. 

'Vanuit'Buiterilandse 7ikgn Nederland wordt eedruk uitgeoefend.orn cp korte termijn duidelijkheid te 

scheppen over het gekozen `systeem, oiri'zïog-dit jaar gebruik tè niákeh ván niiddélén om de lmn leiíientàtie 
van hét project te realiseren. Ii1 het kader hiervan sté4,de DAD,het volgende voor aan u: 

De voorkeur van DAO gaat_ uihnaar de,leverancier P-,29 ._. •  •s • - omdat deze leverancier o.a. 

lokaal aanwezig is, hun offerte ruim binnen de grens van de beschikbare middelen ligt en zij de 

Irnplèmentatie vaWde nieuwe databank en informatiesysteem binnen een periode van rond de 16 weken 

kunnen realiseren. De, DAO wenst ook dat de systeembeheerder van DAO verder belast 'wordt met'de 

implementatie van het project vanwege haar kennis•van het informatiesysteem en behoeften van DAO op 
dit gebied. 

De werkzaamheden voor het realiseren-van de nodige wetswijzigingen worden uitgevoerd samen met de 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) en lopen volgens schema. U zult binnenkort hierover 
eiorden bericht. 

Hopende u volledig te hebben geïnformeerd, verblijf ik. 
j.•t+•C':'._.ao...••..-ií-'M ï••.•• t•+w.n3C3ChiRcy •. T.._:Cr•1.3•1 

• 

--..-_•+-....,_.....,.._..__...•.,..... • • ,.5....•..•• 

Dè Diiectëur 
x:.• .. . . -- - _ •-••-•.-.•••x:,••=--- .• 
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1111nI'ster•presfdcnt 
N:inislflr van /VgMgrto,Zaken 

l.G-S:atilt 8;vd,. 7-0 
Clraojestad, Au1trn 
TO. (297)526+:930 

.hk".6 : 
REGERING k/ANA,RVOA 

Aan: De Staatssecretaris van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Dhr. Raymond Knops 

Uw Kenmerk: Ons Kenmerk: MAZ/,7173 

Óranjestad, 25,augustus 2020 

Betreft:.Verzoek om overmaking financiële 'middelen t.b.v .project Politiecellen Son Nicolas 

Geachte Staatssecretaris Knops," 

Met verwijzing naar uw brief d.d. 5 september 2019 betreffende de ondersteuning die Nederland 

áán Aruba bereid is te leveren in"het kader ven dé,gevolgën van dë_pólitièkë situaiié in Venezuela, 

stuur ik u hierbij het volgende verzoek. In verband met`déze crisis is door Aruba op 26 mei 2019 een 
verzoek- om ondersteuning Ingediend., Nederland heeft ter ondersteuning.~ deze verzbekéri om 

technische bijstand generale middelen van circa 23,5 min euro vrijgemaakt voor onder ándere het 
bijstandsverzoek van Aruba als gevolg van de politieke situatie in-Venezuela. Van dë'reservering 

Venezuela' Is In totaal 165.000 euro bestemd voor de reparatie van de Politiecellen San Nicolas. Voor 

de besteding van deze middelen is door Aruba een plan van aanpak opgesteld. Dit treft u aan in de 
bijlage. Het plan bevat maatregelen die door Aruba uitgevoerd moeten worden, o.a. indachtig 

aanbevelingen van the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT) over de omstandigheden in het cellencomplex van San 
Nicolas. 

Het project waar voor Aruba aan de lat staat betreft 

A) De bouwtechnische reparatie van het cellencomplex te Politiewacht San Nicolaas. 

B) Directielevering van een elektronisch beveiligingssysteem. 

Het plan van aanpak voor de uitvoering van dit project voeg ik bij. Hierbij verzoek ik u om €l65.000 

ten behoe •e van de uitvoering van dit project, namelijk onderdeèl A. van het project, op de 

irekening van hojl- U,• L,e _ 1 - . - = ,• N.V._rekening nr. 
...,...  •testorrelt:"onuer"ver"ineiding var . •.....h..,,....•,., Q, 

Hoogachtend,
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Managementsamenvatting 
In deze rapportage wordt een update gegeven van de stand van zaken sedert de bijeenkomst, dan 

wel wdeocall, van de projectcoordinatoren Hieronder de belangrijkste punten per project. 

I. Onderwijs 
Gedurende de laatste drie maanden zijn enkele belangrijke stappen genomen in het 
onderwijsproject. Door het inleveren van alle gevraagde documenten is vastgesteld een 
maximum 460.000 euro ter beschikking van dit project. De evaluatie en inventarisatie van 
bestaand personeel en de werving van benodigd personeel wijst uit dat er bijscholing nodig 
is. Het lesmateriaal zal binnenkort besteld worden. De nieuwe zorgstructuur is geaccordeerd 
en wordt verwacht geimplementeerd te worden in de komende maanden. De LVS-lesmodules 
zijn aangeschaft en de levering wordt reeds verwacht Voorts is ook 15 september 2020 als 
streefdatum gekozen om een begin te maken met de voornaamste delen van dit project. 
Meer details zou door de projectleider geleverd worden, maar is tot het afronden van deze 
voortgangsrapportage niet gebeurt. 

II. Inventarisatie irreguliere circuit 
Het plan om een samenwerking met de Sociaal Verzekeringsbank (SVb) aan te gaan om 
gebruik te maken van hun systeem, ging niet door. De SVb ging niet akkoord om wijzigingen 
te doen in hun systeem om de werkgegevens van de DAO te accommoderen, en ook niet om 
gebruik te maken van hun source code om een onafhankelijk systeem voor de DAO te 
bouwen. 
De DAO heeft als gevolg hiervan offertes aangevraagd aan verschillende leveranciers en 
vervolgens gekozen voor een lokaal bedrijf voor het ontwerp en het bouwen van een 
applicatieprogramma en een databank van werkgevers- en werknemersgegevens. Dit plan 
was voorgelegd aan de projectteam Aruba en vervolgens aan BZK en heeft de nodige 
goedkeuring gekregen. 
De werkzaamheden voor het ontwerp en het bouwen van een applicatie en databank zullen 
worden hervat, zodra de eerste aanbetaling plaatsvindt. Ook zal een opschoning 
plaatsvinden van de aanwezige data van werkgevers en werknemers die m de databank 
zullen worden ingevoerd. Daarnaast zullen de nodige processen rondom de databank worden 
bepaald en vastgelegd. 
Gepaard aan dit bovengenoemd traject zijn werkzaamheden uitgevoerd om een wettelijke 
basis te creeren voor de registratieplicht van alle werkgevers en alle werknemers op de 
arbeidsmarkt. Het concept Landsverordening Registratieplicht Werkgevers en Zelfstandigen 
zonder personeel die thans in de maak is, zal hopelijk in de maand September 2020 aan de 
Minister belast met Arbeid worden aangeboden ter verdere afhandeling. 

III. Politiecellen 
De Dienst Openbare Werken Aruba (DOW) heeft alle voorwerkzaamheden met betrekking 
tot een bestek en de kostenraming van de verbouwing uitgevoerd. Momenteel wordt er 
gecontroleerd of alle nodige middelen aanwezig zijn, zodat de aanbesteding plaats kan 
vinden. Ondertussen in de aanbestedingsprocedure gestart, waarbij er 1 offerte is 
binnengekomen. De rapportage van de aanbesteding en bijgaande onderhandelingen zal m 
de komende weken aan het team worden voorgelegd worden en daaropvolgend met BZK 
gedeeld worden. 

IV. KIA huis van bewaring 
In 2019 zijn de gelden voor de renovatie uitbetaald aan Aruba. De offerte is goedgekeurd 
en de werkzaamheden zijn gestart, waaronder het bestellen van de materialen. Door 
COVID-19 heeft de levering van enkele materialen, zoals de combitoiletten vanuit India, 
vertraging opgelopen. Deze zijn momenteel onderweg naar Aruba. 

V. Mensenhandel en mensensmokkel 
In juli 2020 heeft Aruba een aangepast PVA aangeleverd. Het PvA omvat vijf onderdelen 
namelijk 1 CMMA, 2 Preventie en Educatie, 3 Bestuursreèhtelijke handhaving, 4. 
Strafrechtelijke handhaving en 5. Slachtofferzorg. Enkele fondsen zijn herschikt, o.a. door 
het niet uitvoeren van de geplande conferentie, waardoor er ruimte is gevonden om het 
aantal uren van de Projectleider uit te breiden tot 32 uur per week. Tevens is er een 
bijdrage geleverd voor het bouwen van kantoren en een multifunctionele ruimte voor de 
CMMA bij de opvang voor mannelijke slachtoffers van mensenhandel bij de Stichting 
Refugio Social (SRS). Ook is er een marketingbudget toegevoerd, waarop het totaal 
gewenste budget voor onderdeel 1 toegenomen met 17.900 euro. Er wordt momenteel 
overlegd of de de vraag voor extra onderzoekscapaciteit voor het UMM kan worden 
ingevuld door de aanvraag van 2 extra medewerkers KMAR (met specialisme 
mensenhandel-mensensmokkel). 

Pa,-,c 2 of 13 Versie 2.(1 



62. 

FHMD 
De realisatie van de opvang voor vrouwen van huiselijk geweld heeft vertraging opgelopen 
door COVID-19, hoewel de achterstand is inmiddels voor het grootste deel ingehaald. Er is 
een contract met een aannemer aangegaan en de volledige implementatie van de uitbreiding 
en oplevering wordt in november 2020 verwacht. Stichting FHMD heeft een eigen bijdrage 
beschikbaar gesteld, waardoor de uitbreiding nog vergroot wordt met 10 extra woonunits. 
Daarmee wordt de opvangcapaciteit nagenoeg verdubbeld De containers met de prefab 
homes zijn inmiddels onderweg naar Aruba en worden 15 september in de haven verwacht 
Het terrein bij FHMD wordt voorbereid en klaargemaakt voor de opbouw van de homes. 
Het inhoudelijke begeleidingstraject met heeft vertraging opgelopen, onder andere is een 
bezoek van FIER aan Aruba door de het negatief reisadvies aan Aruba uitgesteld Er wordt 
nu bepaald of de samenwerking met FIER Nederland door kan gaan of indien er een 
alternatief moet komen. Daarom is er een nieuwe deadline voor de start van het 
begeleidingstraject, namelijk 1 november 2020. 
Er is nog steeds een vergadering lopende om over de bestemming van opvangplekken voor 
slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel te onderhandelen Momenteel is zijn de 
gelden, conform toekenning BZK, bestemd voor slachtoffers van huiselijk geweld, wellicht 
gerelateerd aan de vluchtelingenproblematiek uit Venezuela. De afspraak is dat VNO het 
initiatief neemt om dit gesprek aan te vragen. Een belangrijk aspect voor de opvang van , 
slachtoffers mensenhandel en mensensmokkel is dat er vanuit het Ministerie van Justitie een 
geldstroom wordt gecreeerd om FHMD te ondersteunen met operationele kosten. De 
stichting wordt momenteel alleen gesubsidieerd voor de opvang van slachtoffers huiselijk 
geweld 

Rechtshandhaving (zie 3enV) 1 

Alhoewel de projecten door JenV uitgevoerd worden, moet er duidelijkheid verschaft worden 
over wie verantwoordelijk is voor de projecten die onder rechtshandhaving ressorteren. 

Gezondheidszorg 
De vaccinkoelkasten zijn besteld en betaald en levering worden in de maand september 
verwacht. De vaccin koelboxen staan op het punt om besteld te worden en levering wordt 
tevens spoedig verwacht De voorlichtingscampagne zal m het laatste kwartaal plaatsvinden. 

VI. 

Vil. 

VIII. 

Versie 2.0 Page 3 of 13 
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,Dit Voartganósdv - zicht,"oogt spëci"kè doeièn meëtbáár; acceptábel, reál'istisèWéri 

tijdsgeborrden__ De_overkoepelende (algemene) uitgangspunten zoals besèhreven in de onderlinge. 

regeling vérstérking gtenstoerichtën het plán Van eanpak,=Voor zovèr'rtiogelijk,., vert_aald naar- .-

spen'fieke actiepunten. 

Nieuwe acnes worden gaandeweg de ianptiid van dit ovèrzic_ht toegevoegd Het vaortgartgsoverzicÍrt 

is eerr levend werkdacument voor dé voortgangscomM'=-e Het voortgarigso~rzk t bestaat ui -áe 

voidëndë cb4dgriéé+t: 

I. 
II. 

'Óndérwijs -
jInvèntansatie irreguferé circuit 

Iii. 'Politiecetlen 
IV.I 'KiAhuis van`bewanng 
V! 
vi. 

!-vil. 
VIII. 

Ménsenhandeimensensmokkel 
FHMD 
l e"tshandF aving, 
Gezondheidsrong" 

Per onderdeel zijn er, acties opgenomen= Jedëre afzëndeiiiike actie moet aëdnmmeëd ,Wái rbq - 
áveel ais mogelijk - tevens de eigenaar, de'deadiine-èn de'statfis van dé actie-is vermeld. Áigeronde 
acties zullen na bespreking i de voortgangsëommissie-uit het overzicht .worden-verwijderd en in "éen-
aparéè.Gjst worden opgenomen: 

Nader wordt dè tabël irigèvuld met infórrnatiè 'vèitcfiáFfdofir betreffende éigénaár. 

Betekenis státus: 

Project loopt eoafoim pkmmng 

Project damt nog voider uitgewerkt te a-orden voordat er'ran 
worden gestirt met de uitcaxnng 

£r is een grote kans dat het project out tijdig kan worden 
uïtgetroer 

tiooztgangondmdeL)g 

• . 

,.. r, - cr< 

Versie 2.0, page of 13 
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-Onderwerp Actie Eigenaar Planning 

d adline' 
• 

'fn 
uitvoering? 

Begroot Toegekend 

4k, Br3schofingsprogfal tma 
'leerkrachten 

. Er (s voor-i,ndprd"I,A,27S.Q,00 euro =• 
tóegekend: , 

•.• ', 

A-Y • Evaluatie en: 
• Inventarlsatiewan; 
bestaand personéet en -de , 
en wérving van_ beriodi"gd 
personeéR 

Met opmerkingen ,  
Ste[t. 
februari 
2.020 

.'Deadltne, 
-Febrruari 
2021. 

'la >Er is intern onderzoek gedaan naar 
;dé behoefte,aan •PRISMA-leerkraéhte• 
.naar aanleiding van de'verwachtte 
'toenémende.migratie•van families. 
`Samen-met'dè Miríistéren de Diréále' 
,Onderwijs zal besloten worden wat de: 
meestdoeltfeffende,wijze omtrent 
tkèhnisóverdracht zal zijn. 

,Er is, samen met-de Directie 
Onderwils een verzoek gestuurd, aan•• 
'dè DP5-en'SKOA om intern onderzoek 
,te doen naar de diverse relevante 
Punten. 

in afwachting van 
besluit Minister een 
Directie Onderwils' 
omtrent 
kennísoberdrachC 

l 

-A.2t Inkopenjontwikkelen en 
aanbieden- - 
-bijscholingsprogramma 
en eoaching programma, 

A;-•- -Evaluatie 
Bryscholingsprog`ramma 

- 

Dit Is in opdracht van de Directie. 
:Onderwijs "door dëTPA uitgevoerd, 

Dit,zal onderdeel uitmaken.van de 
afsluiting van het deelprogramma 
;Onderws s• ,j 

In afwachtrngt van 
doédkeurinq van 
Nederland voor de 
bëschikbare '• 
fondsen zal er een 
definitief actiepian . 
op.esteld worden_ •., ... 

• t igin rr•l• 

, Ja, 

,Nee, 

_."tom. 

er . _ 

, 

A lrikc7o•leSn7àtefisál_, 

- - 

Page 6, of Lt, 

'stárt: 
'februari 
''2020 
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.,r 2024•„ 
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BA ^Inventarisatie benodigd 
„schoólmateilaal,en 
opvragen offertes 

ja; Er is„samen mende Directle- 
onderwtjs,èeá verzoek•gestuurd aan 
de,DPS en SKOÀ om Intern onderzoek 
'te doen naar de•benodlgde 
,schoolmaterialen'in het Nederlands 
•én Papiamento: 
Er zal een definitlevC lijst worden 
gemaakt voor het gekozen 
Jesmateriaai .' Hiema zal de openbá`r`e, 
,aanbestedingsprocedure van start 

til afwarhtltki var, 
vara 

h+•t onder?oU -k. 

},8.2" ,,Aankoop materialen via 
-openbare 
aanbes[édingen 

_Ja, 

8:4l 
- 

; Distributie van de 
'schoóimMerialen ' 

1T'l +t4t:'±a [r1':a+'J(ar:•r 

v .:, A+ ; M-'evt•f1 hv•,(aance 
'fOt.)ytf Uttulr 

_ 
~St71t 

tf'tN um t 

1420 

Dtadltntr 
;liet 2020 

tm drsti Ruth: zal 
klativa0gelt ais ?Ik-
+tankti p van t1k' 
le-4nMett;tk:n 
vottooiti Is, 

E>ndervai;s zal 
+:, d +u dtur+,• rtot dart -trtl r.tfi 0 b.v., 
de + DPS: 
ei, ', KOA k rdrict w het. t-'t:.0 V,'in'de' 
rltrt+••t+.l vilt C:nàrlw•.. 

;` +37tkt, tret ov bt+twact van t)nuerr aJs 
,.t -•trttteQ't-<)f,cer ur,,: gat tvc(t>Cn 
'beslo[cn r:, t ue,beste,zottl Muttuur 
`is en op we:ké wijze deze` 
geimplementeérd kan worden. 

Nee 

3,1: 
, 

,:C.2? Ontwikkelen nieuwe 
: zorgstruétuur ' 

Zodra'de fondsen beschikbaar zijn zal 
;er een dennttiéve lijst worden ; 
gemaakt voor het 'gekozen 
JesmateriáaL ,, HIerna zal,de ópenbare, 
raanbestedingsprocedure van start 
(gaan. 

Ja Het 
rnstaliattrY►wrrs 
voet nieuwc-
ragsirfutclut is 
tletwcrortk td. 

IJl torts;ng van dt-
zc+: gstructuur tal 
7anvasloef k /oriri 
rikt aanbe tekting 
Vottonld ïfi, 

vauttgario 
undufdelgk, 

Er zal tezamen met de diverseJa: 
stakeholdefs binnen het onderwijs. 
een keuze worden gemaakt voor de 
,rtieest efficiente Implementatiewijze 

iDeskundigen-op•het gebied van ICT;- 
1 rra tiri"-- wetgevtrg aif`len 
tart np,,•t ft4n t7 ,g9'•ti rta-V.+:, 

Nee- 

C3 Toetsen,nieuwe , 
zorgstructuur 

,C.4 ..Impletnenteren-nleuwé 
zorgstructuur+ • 

-> 

_ 

_ 

lt'7;i+lt'IkAtjf It 
,', •tuhttcit+ul+1"..t'Stc•nt 

Start: 

februon 
Zf120 

E'.teadllnF' 
t tnrr 7fJ2(I 

N'ét:sie 2,4• Rage 7 of '13_ 
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-Er Is besloten degenovatie niet te, 
,bekostigen uit dit budget 

62. 

D.1 Nulmeting opschoten . Ja, 

D.2 Bestuderen verschillende 
LVS modules 

Er Is samen, met de Directie 
Onderwijs een verzoek tot nulmeting 
;gestuurd aan de DPS en SKOA om , 
Intern onderzoek te doen naar de 
.diverse•relèvante wensen en 
voórstellèn,en omstandighedén.per 
•dececnber, 2019. WIJ zijn lr 
'áfwachting'van deze rapportagè., 
Er is een onderzoek gedaan,via het 
`Internet voor beschikbare en 
-vergelijkbare- reeds succesvolle-LVS 
systemen die alle onderdelen van een, 
'LVS c.q. zorgstructuur omvatten en 
die met elkaar koppelbaar zijn.-
•De overeenkomst voor aanschaf is, 
ondertekend en de LVS modules zijn, 
b̀estelei. , 
Dit zal'een onderdeel zijn van,het 
programma en Implementatie van de 
LVS en-zorgstructuur. 

• 

Ja, 

•D.:•,' Aanvragen offertres en 
aanschaffën, LVS 
modules 

ia, 

Jay 

in afwáchting van .: 
levering LVS, 
modules. 
In afwachthiq•,van -
aanschaf LVS 
modules. 

D.S, Trainen personeel•1n , 
."omgang.met LVS- 
modules - - 

E Renovatie schoolgebouw 
, E.1; ; plan van-aanpak Nee, 

•'èlsia 2,Ó. Fagg3•fLi 

r-S o _s k W-'51 r . 

rIa• yyi=rryyTrt: tw4,•te ro,bx. ,. 
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•`'.•°' 

.i • 1uei. •• 
r̀ \K.: . . , 

s .,.. K s^ ..S •5't.` 

?L n•, n •9 ! ?,M,•:y  • Y 
r • .a .. . .e.. .._.... • 

.,aS.,..`.sa ,. 

~:7h^•S.•i•K.,^l 
• "!.. . • .e.. _ 4 

-• '-+•[•r•`ig` 4:°'bA 77,T: 

.. .. C•3 •f• . ( .á . _•.• • • óf ••6'Á 
wrL : :. P '..• . , _ s w• Y , 

ti •• i• ,•+•rrt.ttr;,t,n •11t••lr;, ct •. 

2.1; 
`( < ,:• yi _dhv.ie•t , t'13 "17hn„ 

tanpak ,•r 

r 

: ,l 
•.1 `• ' •'1.-: . 

n• 

"'rt•.`•'• 1': «..  

ltl,:e 

. ww,ws9 . ., 

7•,.  

' 

d` y •.•iA••  -"I 

••w• 

,fi 

•S1 r •il.gy;.i.'., 
•̂ •P 

•17•.t100 

` • " 

4•l .;x„ `nÍ d•yf 

• Y.W6•i• • 

« 

- 

2.1> 

2.2• 

Akkoord minister, 

Akkoórd.op nieuw,PvA_ 

,4,,tt{,k`Ti PYdr .-• •ttla )4t•ttMv•l•ti. ' 
nrij;r 

,tJf :YUts` 115, 1 rrtt a, t l•'.fl,tr A't,]({•jen 

ruj`ar•h=iJ . 
ttK• plan van aanpakmoet akkoord 
:knigen van de•verantwoordelijk -
bewindspersoon: • 
;Bij akkoord minister- zal het- plan 
'moéten worden voorgetégd aan BZk 
om de middelen overte kunnen 
'hevelen. 
opvragen van offertes 

Gereed 
- 

Nee 

la 

2.2.1 • 

2.3 

Plan 8, verkrijgen , 
database systeem. 

_ 

Invoering gegevens 
:databank 

ja, 

la 

kaan r., votxgntegti 
en cicact•rfrde:etd 
íirior de M,trtster 
Nis•t,wc i;l=rit 
voutdelY>gd aan 6ZK 
en Lk3 auqur.tus 
?ti.r0 tJvrdgekt•eti 
M+,tretrntrt:l t`. 

lftfatike 
gc+rtlkt•w xtg HItA 
nft•, VC-1 etst, 
Ge vooitr<rt•retinti Iti 

tx•Ilonntan rrt 
uf•`,nc•x:uui ti.•tt 
tx.r.ta.3nde tl•rta r,ti 
Ir! uktixttor 
:ktnVé3nQ!'f'i. 

tp •-, n••xi i,!'•!é'iï• - • • . •,• 
•   -" 

•,. • K 

r  

. :: :•-ct., : •; .,•.•• 
•'• .;.'.  '.•.:•.•. :.•.•,`. ,>"•.•?'.•..""•   

.; . 

2.4, jechntsche , 
•ondér5teuntng'op 
'Juridische vlak, 
' (árbèidswét) 

-Directie.Arbeld en Onderzoek (DAO), 
•en;Directie Wetgeving en luridtsché° 
tZakén,' (DWJZ), buigen zich over de' 
wijzigingen In de landsverordening 
Inschrijving.van Arbeidskrachten. Een 
+afgerond concept zal aan de Ministern 
'belast met arbeid. in helderde  ' • 
kwartaal van 2020 wordeh 
aangeboden voor verdere 
'áfhandelinq. 

Actie 

Nee, 

:Orttlëniverp Eigenaar Planning 
/ 
deadline 

.n 
uitvoering. 

Status voegeken 
d 

Begroot 

C165.000 1I1 

3.1 

Politiecelen nieuw 
cellenblok 
'Inventarisatie„ 
werkzaamheden 

. , 1 li _ 
Er. dient een bestek te worden Gereed 'Afgerond' - WQrdt rnórrienté'èl ,', -
gemaakt;van de benodigde,ar3n•U w èkt ,1aa Crí 
:,werkzaamheden waaronder„ 
,rioteringlséptic tank,-de elektrische , 
svstemen/bevelliginq én 4eidingweflC 

dei kwariaÁ(,29"2A 
gereed i d >„"i,; "'••, 

„ •_ 

:--"rMMopmcrkingenT'O.Iê ' ' 
:i.a 

0 

 ` 

I 

7) 

iMetapmerkingceIp,4¢"  ' •  

i•et 54e' Zaf. Page h d€ 13 
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Wanneer het bestek incl. 
kostenraming gereed Is zal dit in een 
'PVA moeten worden Ingediend bij 
BZK voor overhevelinq van de 
middelen. 

Ja- Voor de »„ „, 

aanbesteding is 1 
inschrijving binnen 
gekomen'. DOW zal 
met de,'. ,. •t — 
dekbetreff ntde'l` 
aanmeidír{•,ïn • ' 
gesprek gaan. 
3d0 kwartaal 2020. 
Aanvraaqbrief 

reeáïtieg96,hen., , 
Ode kwartaal 2020 
Dit zal met de 
bestek duidellik 
worden 

-Na overheveling zal een aanbesteding 
moeten, worden opgestart 

,la: 

Nee 
_Nee 

planning 
ratwa lin - 

Begroot 

,€55.b,00 

Toegeken. 
d 

€55.000 

Eigenaar, 

xo: 

-Bestek opstellen voor renovatie, HvB 
KIA, betreft o.a. schilderswerk 
Op basis van het bestek dienen de 
offertes worden uitgevraagd 
Op basis van de offertes dient de, 
topdracht gegund temorden 
•Begin,schllderwerk 

in 
Uitvoerin t 

)a 

la 

la 

la 

la 

ui 

uitva rin 

da 

Status 

Voltooid 

Voltooid • , 

',v0kf 0ttl; `,_ `• 

Werkzaamheden zijn 
begonnen„in 
afwachting van 
combitotletten 

Status 

Onduidelijk; 

Planning 
dr~..djiitie 

t6 juli 

Begroot 'i•oégeken 
d 

€71.000; 

Eigenaak 

in:2é 

In ,2019 is een gedeelte van het: 
budget toegekefid..Voor de overfge • 
,posten' zou een nieuw PvA opgésteld" 
worden 

ËM 
? " - ' 

I€320,000- 

€90.000 
" 

€90.000 

Wt:sfe •2A 

Mat opríegrkcingen10i2s•, 

opmeikingertlp:2p 

Coordinatiecentrum 
MH/MS 

A 

v 

5.1 

4.2 

• 4.3. 

4.4' 

4:5: 

Offertes.uitvragen 

Gunning 

'Aanvang werkzaamheden 

Oplevering, 

Onderwerp 

[V 

4.1, 

lCia Gevangenïs, 

Bestek opstellen 

Aanvang bouw 
Oplevering 

3.4 
3.5 

Aanbesteding 3:3; 

AvA„indfenen bi] BZK-3.2 

Mensenhandel 
mensensmokkel 
Opstellen nieuw PvA 
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,l;augustus 

j„'. ` 

ftt:ed:, aangtttiomen 
'inds 1 f4hretari 
0: tJ 

Mr obdarr cs (k4cis 
~,f t2ncl Altdm tel 
bt4cttikktrtrl ile4tcek7. 
Conrintwtr , crFrrtem 
ml r)togf.ttzima 7ntr 
besteld RraZbr 4bnq 
nu'€ elk-temil. 
Opier(lln›-
traSYlktltjS Nr! 

;)rorF7t•tic>nFAtrt rae•d is 
it t tzntw ikke itnc•. 
FrakI)Ingen 
darlijk'170ACO e.Y.tèF. 

C.S]VK) 1[t, Ut•n Van 
di- vlet bedragen 
vare ti7.500 voor 
onderzoek rs 
t0egek.,iid (naar rto<l 
niet itttbet:t Jld. 
MarkEtttFcjx`arFz•gne 
Is ontwikkrld teYA °at 

vanwege COVID 19 
tsuttVo r(r1*1 
hl+iSghhOtliSPf1. 

PvA ts gx41eeld edel 
i32K. 

Aannemen project, 
,coordinator 

Materieel 

- 

Confeiientie MHIMS ,` 

Uitvoering plan van 
aanpak' 
PVA.Mannenopvang 

Ja 

Ja 

Ja 

Uitbreiding uren,projectcoördinator 
van.24tot32 uren per week 

Bestellen computers, printers en 
;programma-apparatuur. Opleidings- 
,en tralningsmateriaal ontwikkelen. 
Uitkeren onderzoek bijdragen , 
;scriptiés:•Qntwikkelemen uitváeren 
marketingcainpagné. 

- , 1 11 - - 
•Cancelled conferentie 

ƒVoor de, mannenopvang moet er nog 
een PVA worden opgesteld,voor de 
benodigde werkzaamheden. 

- 

. ' 1 1 11 

;027.500 , f2_?.500 

€62:500 -€62.500 

•Q 

Li' 2.UO i 

Afspraken 
'vrquwenopyang 

- 

Technische ondersteuning 
UMM; 

Aruba dient'afspraken te maken met 
FMHD over hefgebruik vàn de 
;vrouwentipvang voor SOMH 1 
;De mogelijkheden voor tijdelijke 
:ondersteuning van het-UMM door de , 
tKMAir moeten onderzocht worden 

Moet n0o 1 tie hebt k-ti. 

t.0 

Nee 

:Neer 

I!Eígenaair: f•.Plaíitiiiig 1 .iti . . ! Státiïs 
uitvoering ' 

L-ILeleaïftitte_]  

•'élsie Pxgé•IJ óf_43• 

,B  

c 

C:1 

G.2 

,C:3 

,A.1 

A.2 
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6.1: Gesprekken,aannemers FHMD, Ja 

6.2, 

Gesprekkemmet minimaal twee 
;geschikte aannemers die de 
,'uitbreiding ,op.goede kwaliteit kunnen 
uitvoeren;` 
'Gesprekken met minimaal twee 
deschikte.deskundigen, die de 
inhoudelilke,oridersteuning aan FHMD 
:kunnen bieden 
rDefïnitieve keuze voorde aannemer 
:meUondertekend contract 

30 
`,februari? 
2020 

30 
februari 
2020 

Gesprekken ,facilitators 
,ontvrikkelingsplà_n 

Keuze aannemer, 

FHMD ]a 

6.3; FHMD„CEDE_ 31 maarU 
2020 

Ja 

6.4, Keuze fablitntor 
ontwikkelingsplan 

:Defirirtleve•keuze.voordedeskundige' 
met ondertekend contract 

FHMD,,CEDE ° 30`aprll 
2020 

Ja 

Afgerond. 
w" 

' 
Afgerond _ 

1 1 ,,;.,,k 

Contraa's*' ', ` 
ondertekenden de 
bestelling van de 
prefab homes is 
gedaan. 
•De.q@sp '̀e•C1Cfr•lopen• 
noq: *l'n prtnCipé1s 
voor FIER Friesland 
gekozen. COVID-19 
treft voor,, enige 

„,verlrad(1•4íÁ9rgd. 
"NíeuvJ•'deiidline , 
besluit is 1 auqustus 
2020. 
Bouwvergunning is 
'aan évïa d.„,Na 
w•nir•t, or%tv•ng•iá,; 
5taitdafi1m is " 
versch'oven. De 
levering van de 
woonunits neemt 
JeC•.;niv•i•S•Id•f •rnaàr 

korter _ 
Pending 

Pending 

.6.s 

6:6; 

Verzoek bouwvergunning_ 

Start uitvoering materiele, 
uitbreiding',' — 

.Verzoeken ontvangst van- de 
:bouwvergunning 

De gehele uitbreiding van'de 
`faciliteiten FHMD Is gestart' 

FHMD 

FHMD 

1 april 
.2020 

1 
, septembe 
r2020. 

Ja 

Nee 

6.7 

60 

1 
september 
r 2020 , 

Uitvoering 
ontMkkelingsplán _ 

AColidinc materiele , 
'.uitbreiding: 

Nee 'Het ontwikkelingsplan FHMD-is 
gestart. 

De gehele,ultbreiding'van'de 
(faciliteiten FHMD is afgerond' 

FHMD 

FHMD 

+€19.929, 

€24_5.829! .Nee 1 
rínyémbér' 
2020 

YC1's1P. 2.0 Page 12 6t is 

0.00 2.041,Pending 'Nee 1 Feb 
.2021 

CEDECEDE Aruba doet verslagleggingen 
réindafrekeninq 

Eindafrekening6.9; 
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Onderwerp 
_ 

 ,, ACtie: R Eigiíitáar Ntánniirg 
/ 
deádline 

St.•t•r5 ít► M 
uitvoering. 

VII Versterking 
I rechtshandhavinaketen. 

(?le voortgang )enV) 

<Iéi•rorir 

€260,000 

Begroot 

031:000 

'-1"Àegéken. ' 
d 

€159.000 

Toegeken 
d 

€:11.000 • 

BRA 

Eigenaár, Planning 

Ó 2ëT x 

In 
uitvoeril}g 
--- --- 

status 

J1-, 

ïë, 

Oiliférwerp 

"ViH ~ondheidszarg 

8.1 Opstellen PvA 

-8.2 Offerte,aanvraag 
vaccines; koelbtixen en 
vaccinkoeikasten 

Actie .. 

'Aruba dient PVA op te stellen voor de' 
aanscháf van -de,vaccins èn 
.koelkasten. 
Aanvraag.van offertes 

.'8,3; 

8.3 

Bêsteliing, 

Leyering 

,„ 
xPr`txctór•i•ozlfri:• _ 
besteldi"' _ 
Onduidelijk wanneer 
levering plaatsvind. 
De levering heeft 
vertraging 
opgelopen dooi 
COVID=19. 

-• 
• 

• Met opmerkinge►'1Ó:?ë--

t'èrsie 2.4 PgZè 13 áf $3' 
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f--I 
ialipister-presrdenF 
Minister vah Aicgemene Zaken 

•r 

REGERING VRN ARUBA 

Aan:„De. •itaatS etretaris van„binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Dhr. Raymond Knops 

Ow Kenmerk: Ons Kenmerk MAZ/72.17 

Oranjestad, 1 september 2020 

Betreft: Verzuek urn overmaking rnunciële rrtiddelerr t.b.v. project Mensenhandel een'Mens'en5makkel 

Geachte staatssecretaris Knops, 

Met verwijzing naar mijn brief d.d. 8 november 2019 betreffende de ondersteuning die Nederland aan 

Aruba bereid is te leveren in het kader van de gevolgen van de politieke situatie in Venezuela, stuur ik u 

hierbij het volgende verzoek, in verpand mPt rlit rrisés i5 rinor Amhs op 26 mei 2019 Pen ver70Pk nm 

ondersteuning ingediend. Nederland heeft ter ondersteuning van deze verzoeken om technische bijstand 

generale middelen van circa 23,8 min euro vrijgemaakt voor onder andere het bijstandsverzoek van Aruba 

als gevolg van de politieke situatie in Venezuela. Van de 'reservering Venezuela' is in totaal 90.000 euro 

goedgekeurd voor het project Mensenhandel en Mensensmokkel. Voor de besteding van deze middelen 

is door Aruba een plan van aanpak opgesteld en aangepast. 

Voor de uitvoering van de goedgekeurde project coordinatiecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel 

is in totaal 90.000 euro nodig. In 2019 werd 71:000 euro overgemaakt. Graag verzoek ik om de'resterende 

19.000 euro over te maken op de,Arubaanse. rekening van hey é""  
'r• b„.,,,:w .. ,..Rd 41 m.- w .•.A;1,•,• .-,pa,. r f.A +a•-ws d..J- V. rekening nr. 

va r1 7 .•. _ui  a e _, r • n. o•. •,. r•.l •• r•, •.•-•, h w • • e.. i ao. 
11•47:2a- ; . -wí •',.aàrn••e •me••'•`^!w'?k^yl••avtisenawaxw&,+ir..k.xa,u „aww•yti•. , 

Onder vermelding 

Hoogachtend, 

n 

Minister van Algemene -Zaken 

L.G.Smith Blvd. 76 
Oranias4ad, Aruba 
Tot I297} 526 +i0O 



LbsInfafi $nnr`.76 
6ianiestaá,.Ar6bq 
Tel: (•93)S2t•49W 

••9í•ïsfèt••ítes,[deni 
h s6Ltei van Algemene Zaken 

f?f GERlNG VANAR(18A 

Aan-de Ministerie van Binne•nlandsc Zaken -en ICóninkrijksrelaties 
de 'Staatssecretaris'.van EEinnenlandsé Zaken en Koninkrijksrelaties 

.D,e heer-drs. Raymond K_ _Hops. 
Tp .fmarkt °147 
2500 Ea Den Haag 

66. 

Uw Kenmerk: Ons Kenmerk: MAZ/7283 

Oráríjestàd; 15';sept~ër •2020 

Betreft: Verzoek uitstel eindverar•twoording-diverse bfjstandsprojecten'inzake Venezuela 
problematiek, 

Geachte staatssecretaris Knops, 

Met verwijzing"iiáar t: w-schrijv;en met kenmerk 29190000598160 y•datéerd 28 ngverïi4ei 
-2019, bericht ik u het-volgendè. 

Zoals bij u al bekend is,'is Aruba hevig getroffen door de Covid-19. Gezien liet feit dat hot 
vanwege de Cóvid-19 enige tijd nipt mogelijk-wes om intensief te werken aan,de diverse 
projecten met betrekking tot de Venezuela, problematiek,, is er pen vertraging in de 
oplevering van de projecten' opgelopen. 

Hierbij deel ik u mede dat afgesproken datum 1 april 2021 niet haalbaar is voor de aflegging 
van de verantwoording, van het Bureau R.ompenbestrijding Aruba in samenwerking met een 
onafhankelijke áccountant, waardoor ik hierbij uitstel vraag tot 1 oktober 2021. 

Ge eindverantw,Qording zal te gebeuren bij de beëindiging van de projecten. Er zal dan' een 
`rapport van feitelijke bevindingen inclusief financiële verantwoording' woldei'+ aangeboden 
inzake de uitvoering en hestekling Van de middelen. 

Er zijn nog enkeip•maandcn nodig om deze verantwoording naar behoren af- te leggen. 
Gaarne verzoek ik u dit ui-tstèl'g4ed te keuren. 

'Ik vertrouw hierop w hiermee .voldoende té hebben geïnformeerd 'en hopend voor een 
-positief-antwoord uwerzijds verblijf ik; 

H•nraas ktan¢..  

Croes 

•̀e Zaken 



De staatssecretaris van 
BZK 
KR 

VERTROU W ELIJk 

Aan 

Van 

nota 
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Ministerie van BinnenlandseZakèn ën 
Koninkrijksrelaries 

Ái •nÍéfdïn _ _ _  _ angézïén er op korte, tér jn geen_ 6WD'Vèn i,ue1a plaátsvli d« info•rneertKR_ u! 
via bijgaand builotin p&iodiéit over recenté ontiviidtèlirigen',op hct íia33tér 
Venezuela. Het buliètin is bijgevoegd en - in _samenwerking,niet ,Defensle, 4Z eiti 
JenV opgesteld. Eveneens is eén voortgangsrapportage ópgestéld over de 
voortgang,van de béstedirig van de Venezuela middelen dit, bij Voorjaarsnota 
2019 zijn vrijgekomen. Dlt omvangrijke document Is puur ter achtergrond  
bijgévoegd. 

Advies/actie 
U wordt gevraagd kennis te nemen van het betreffende bulletin. 

Kern 
De volgende punten vergen in ieder,geyai uw aandacht: 
(Uiteraard is KR tot een nadere toelichting bereid] 

Qatum  
3O ~ember 2C20 

Kenmerk . 
.2820.60oOS8425fl 

; Semanpn+eAe m.t 

Bulletin dossier Venezuela 

Ootimaliseren vreemdelingenketen.  
• Wegens COVID•19 schortte )enV•de fysieke ondersteuning In 

vreemdelingenketen (m.n. _IND en DT&V) tot naderorder op. Incidenteel 
is op afstand ondersteuning geboden via een backofflce constructie. 

.a.•o.2e 
rf 

C 
S' 

VERTRCU W ELI,7It •Pyjinà 1,v,a1 .' 
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YERTROUwELL7K Datum 
30 sep—ember 2020 

xenidvti 
4_ .:, 0p58a769 

G 

i YvBJx rfGnTi°f  
A.._w.•mM••v. nv.•,wnn•rrnx.....p 

Vréemdèlingenbewarina Curacao 
• Curagao,blijfttermijnen t.a.v. besiuitvdrming .versthuiven t:a.v. 

v•sisteiling van het'projeét• én impÍementát[eplam(regime 
verbeteringen). Ambtelijk zegde Curacao toe dá_t_politieke'vaststelling 
begih oktober 2020 geschiedt. 
De voorbereiding op'de,verbouw en nieuwbouw zet turai;ao wel 
onverminderd voort. •Volgens het huldig= tijdschema van Curacao zal, 
inedio januari 2021 gestart worden met.de nieuwbouw en verbouwing, 
om eind december 2021 de nieuwbouw-in gebruik te nemen. 
''BU,heeft 504.000 euro van dè in'2019,gereseiveéFde.2AQ0:000 euro 
aan .Curacao overgemaakt. 

'Politieke context 

0 U bekënd. 

Communicatie 

• N. v.t. 

s 

I 
• 
d 
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Voortgangsrapportage reservering Venezuela Voorjaarsnota 2019 

Inhoudsopgave 

1. Versterking maritieme grenzen ( update september 2020 - Defensie)  2 

8 

2022• 

25 

3. 

4. 

5. 

Optimalisering vreemdelingenketen ( update september 2020 - JenV) 

Vreemdelingenbewaring Curacao ( update september 2020 - BZK) 

Diverse bijstandsprojecten Aruba overig ( update september 2020 - BZK i.s.m. AUA) 
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-1a- Vertgerleing maritieme- grenzen 
Samenvàitfiig 

Doorverb'eterde sermren •wordt.de' kans.op detectie en beheersing van;een ,(plotsélinge)'migrafies"om vanuit Venezuéla,over_zee naar Árríba, Bonaire en duraggo 
vergroot. De-moblele'walradar,is een aanvulling van een al bestaand netwerk van-walradars. 

bit netwerk-van walradars wordén.al succesvol ingezet, maar kennen "blind spots" en zijn-aan het einde van,de-levensduur en verouderd.,De camera's en Brones-geven 
letterlijk_meer zicht op plaatsenmaarvan de kustwacht uit,elgen ervaring.weet dat er frequent.aanlandingen piaatsvinden•.Een'steiger. vergroot de' mogeilikheden'ván 
maritieme patrodllles'rond Bonaire. 

in-2019 Is de Kustvracht direct-met het verwervingsproces gestart. Oe-Kustwacht heeft hiervoor overigens geen eigen capaciteit'. Nád l: de € 2.190 miljoen is toegewezen, 
heeft de-Kystwaéht d̀e benodigde documenten aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Defensie Materieel Organisatie (DMO) gestuurd~ het inkoopproces-te-starten., 
Uitlevéring .varrdë gdi deren•err'dé.bouw_van de steiger moet-nog worden overeengekomen ~' leveranciers resp, het'RVB.;ook moéten demoleveranciers nog wbrden-
geselécteerd. Onder druk vamCOV1D maatregelen zal"dit naar,veiwachting niet meer In 2020 mogelijk zijn, maar eerder uitlopen naar 2021.•Er_ vindt nog pverled mét de 
ketenpartners op Bonaire,plaats over de Inrichting,van het maritieme cluster en de verdeling steiger, boten (van. KPCN/Douane),'mede n.a.v.-,nader overleg met de-
gezaghebber van Bonaire., 

Toèlicliting per sótirt middel' 

:1. Wi .,:;a•Fo,-•r,;::,•5; 







Met;opriéerkingeh'(Xp:• ' 

Nlát ópFnáàk: Markerer• 
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Gesprekken AUA en CUR 
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Opg5madQsering wreemdeflngenketen-

'' Toelichting 
maatregel 

Doel;maa[cegel - Alar}ning 
&,deadline - !! 

Status 
uitvoer 

••.. áe : .'  ' ? •, •• "• - . 'z •.- 

_ . „. , 

Actiéhouder 

_.•:.. •„s• •w. . , 

'rom"' - 
Aruba 

l .,., •' • 

3.a Aruba 

r Maatregel 

"Vneenldelingenkèten -„ 

ARUBA 1.1 .._, 

Aanpassing van de 
voorzieningén voor 
vreemdelingenbewaring om 
deze gesNrikt_te maken voor , 
de invoering vaneen 
zogenaamd 'Schipholmodel' 
infrastructurele voorziening 
huis van.bewarinq (HVB) - 
Opleiding hoor--en 
besilstechnieken 

Resultaat 

.  - 

•- „•..• d• ••", 

Implementatie,gaande..,_ 
Uitvoeringsplan gewijzigd, 

Infrastructuur adequaat 
Inrichten met doel 
grensprocedures asiel 
'te kunnen uitvoeren 

'Zie 1 

Start jan-. 
elnde-2021 

Proqramma van 
'eisen opgesteld-

;ó erts, . 
;opgevlaegd 

Zie 1 Zie 1 

- íND verzorgt 
training aan, 
,trainers 

- , IND leidttrainers 

,verder op volgens 
train de trainer 
principe 

- IND evalueert de 
training van nieuwe , 
trainers 

;Er zijn lokale trainers 
getraind om zelf 

IND 22 oktober - 
• 1 november 

training-te verzorgen'2019, 
'Van: 
` Hoor- en 

tieslistechnieken 
asiel  
Grensprocedures 

;Zie 11 

,Gerealiseerd, ; 

Verdiepingscursus EVRM - Training Vergroten expertise- IND en DMB- 
internationale wet en 
regelgeying op hét 
terrein van 

week 22 
.(afhankelijk, 
'van 
Coronav'I is). 
,Nieuw 
voorstel: 
,week 33. 

'Uitgestéld ivm 
Corona. 
In plaats van bp 
Aruba: voorstel, 
'virtueel 
, (resterende 
míddelén 

:8 1 
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Cursus hostmanship 20 pax Train the 
tramerprogramma voor 
diverse partijen in de 
vreemdelingenketen 
(IASA, KPA, KIA, CEO, 
GNC, DIMAS) 

overhevelen tbv 
andere projecten) 
Is bijna 
afgerond 

Verbeterde bejegening 
van vreemdelingen 

DT&V September 
2019- 
december 
2020 

Laatste 
onderdeel 
voor de 
certificering 
zou in april 
plaatsvinden. 
Uitgesteld 
wegens 
coved. 
Herziene 
planning: 
november/de 
cember 2020 
januari - 
december 
2020 

DOC-2 voor 8 pax S personen zijn 

geselecteerd 

De vreemdelingenketen 
is gebaat bij 
deskundigheid op het 
gebied van 
documentherkenning 
en falsificaten 
onderscheppen 

KMar 

DOC-3 voor 2 pax - Werkervaring 

lokaal, daarna 

selectie uit DOC-2 

geslaagden door 

KMAr voor 

kandidaten DOC-3 

In 
voorbereiding. 
Deelnemers 
geselecteerd. AUA 
geeft namen door. 
KMar zal nieuwe 
data voor 2020 
voorleggen, rvm 
met COVID 
uitgesteld 

In 
voorbereiding. 
KMar zal nieuwe 
data voor 2020 
voorleggen. 

Na DOC-2. 
, rvm met COVID 
uitgesteld 
In 
voorbereiding. 

KMar Januari 
december 
2020 

De vreemdelingenketen 
is gebaat b0 
deskundigheid op het 
gebied van 
documentherkenning 
en falsificaten 
onderscheppen 

Verhoging van de 
weerbaarheid in de 
vreemdelingenketen 
door het aanwijzen van 
politieambtenaren als 

Cursus vreemdelingentoezicht Ontwikkelen en 
verzorgen van een 
cursus om 
politieambtenaren te 
informeren over de 

POI/KPA Juli 2020 tot 
en met 
december 
2021 
(verschoven 

Cursus wordt gegeven op 
twee niveaus. 

• 
9 • 
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Cursussen I&R en screening 
voor 15-20 pax 

nieuwe 
bestuursrechtelijke 
bevoegdheden in het 
kader van de LTU 
- Identificatie 
trainingsmodules 
- Selectie 
personeel/champions 
- Training door KMar 
(evt. AV1M) i.o.m. IND 
- Overdracht kennis 

vanwege 
COVID) 

KMar In 
voorbereiding. 

KMar zal in 
overleg met Aruba 
voorstel en 
planning maken 

Training 
handhavingstechnieken 100 
pax 

toezichthouders voor 
de LTU 

T.b.v. identificatie- en 
registratieproces 
i. h.k.v. 
grensprocedure/asiel pr 
ocedure en het 
vreemdelingentoezicht 
aanbieden van training 
voor vreemdelmg-
ketenorganisaties ( o.a. 
KPA/DIMAS/Guarda nos 
Costa) 
Verhoging van de 
weerbaarheid van de 
handhawngsdiensten, 
met name de diensten 
belast met het 
vreemdelingentoezicht 
op basis van de LTU en 
met handhaven van 
openbare orde en 
veiligheid in de 
vreemdelingenbewaring 
centra 

Training voor 100 

pax plus training 

train de trainer 

ontwikkelen 

Verzorgen van een 

training om 

medewerkers 

belast met 

vreemdelingentoezi 

cht en 

vreemdelingenbew 

aring weerbaarder 

te maken 

Kennisoverdracht 

lokaal 

Lopen van stage bij 

1F unit NL voor 5 

pax 

POI/KPA juli 2020 tot 
en met 
december 
2021 
(verschoven 
vanwege 
COVID) 

In 
voorbereiding. 

Stage bij 1F unit in NL voor 
medewerkers DIMAS (5 pax, 
1 week) 

Uitsluitingen in het 
verdragsbeschermingsp 
roces vergt vaak 
andere hoortechnieken 
en methods van 
waarhiedsbevinding 
alsmede aangepaste 
beslis- en 
beschikki ngsvaa rdighed 
en 

IND 18 - 22 Gerealiseerd. 
November 
2019 

Uitgesteld ivm 
Corona. 

Met N.t.b.i 
Voorstel: 
week 32 

IND Opleiding grens- 
/Schipholprocedure 

Training geven in AUA 
over de grensprocedure 

Inrichten 
grensprocedure 
(asielprocedure in het 
grensproces) 
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Stage grensprocedure op 
Schiphol voor verschillende 
diensten van AUA 

IND De medewerkers 
hebben goed inzicht 
van hoe de 
grensprocedure oftewel 
het Schiphol-model 
werkt in NL 

N.t.b. Uitgesteld ivm - 
Corona 

Eerste onderdeel 

Verkenningstage 

/processen(5): week 29 

- Schiphol stage ( 5): 

week 31 

Wetgevingsjuristen traject- 
en regelgeving 
vreemdelingenketen 

- 

- 

Keuze gedaan van 

lokale kandidaten 

door MinJUS 

Afstemming met 

grensautoriteiten in 

NL teneinde een 

planning 

Stage doorlopen 10 

kandidaten 

Ervaringen delen 

met niet-gekozen 

collega's 

Inzetten op 

pending/urgente 

wetgevingsprojecte 

n justitie 

gerelateerd aan de 

vreemdelingenkete 

n en mensenhandel 

en mensensmokkel 

Aanbieden ter 

formalisering 

Begeleiden van 

diverse hoor en 

beslismedewerker 

in het verrichten 

van hoor- 

gesprekken en het 

opstellen van 

beslissingen in het 

kadervan 

asielaanvragen. 

De 

grensprocedures 

worden ontwikkeld 

De 

beleidsmedewerker 

adviseert omtrent 

Min JenV Maart 2020 In voorbereiding 
Gesprek met 
mogelijke 
kandidaat was 
ivm COVID 
uitgesteld 

- De uitvoerende 
regelgeving betreffende 
LTU is vastgesteld. Het 
wetswijzigingsvoorstel 
herziening van de LTU 
1s gepresenteerd aan 
de Staten. Alle privacy 
gerelateerde 
regelgeving is 
geactualiseerd 
(waaronder AVG 
comphance) 
Begeleiding op de 
werkvloer voor 
optimaal resultaat van 
de bijstand op horen en 
beslissen ter 
optimalisering van het 
beslisproces 

Ontwikkeling: 

Wetgevingsacademie 

- De middelen 

hiervoor kunnen uit 

de resterende 

middelen VK 

kunnen hiervoor 

benut worden 

Begeleiders hoor- en 
beslismedewerkers 

IND 1 ste training 
gestart in 
September 
2019 

Week 34 voor 
8 weken: 3 
FTE ( met 
overlap) 

1 FTE tegoed 

n.t.b. 
week 30 

21 training 
uitgesteld ivm 
corona. 

Beleidsmedewerker 
grensprocedure 

De werkprocedures 
grens zijn beschreven 

DMB In 
voorbereiding. 
Selectie zal 
starten als 
Aruba de 
operationele 

11 
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de opgestelde 

grensprocedures 

danwel ontwikkelt 

zelf de niet-

beschreven 

procedures 

De procedures 

dienen 

international proof 
te worden gemaakt 

- 

kaders heeft 
vastgesteld 

Ondersteuning expertise 
t.b.v. de inrichting v/d 
falsificatenunit 

Onderzoek migratie en 
migratiecriminaliteit Aruba 

- Adviesdocument 
inrichting unit 
- Middelenlgst 
samenstellen 

Migrantenstroom- 
onderzoek 

(1) opzet grensproces 
en verbetering daarvan 
en ( 2) een backoffice 
falsificatenumt ( met 
uitgeschreven proces), 
opzettweede 
fraudedesk KPA t.b.v. 
andere ketendiensten 
1. 

2. 

3. 

Relevante 
gegevens over 

genoemde groep 

verzamelen en 

gebruiken om 

beleid, strategieen 

en actieplannen te 

ontwikkelen 

Opiniepeiling lokale 

bevolking omtrent 

(VEN) 

migratiestroom 

Onderzoek mid-

campagne peiling 

In 
voorbereiding. 

In uitvoering 

KMar 

Minlus AUA 

(Overheveling middelen 
indien ook implementatie 
gewenst) 

1. 

2. 

3. 

Afgerond in Juni 

2020 

Juli - september 

2020 

Oktober - december 

2020 

n.t.b. 

'Onderzoek is 
i mJanuarl 
gestart 

_ Medewerking opzetten 
landeninformatiesysteem 

1ND TOELT AUA: 
medewerker t.b.v. het 
opzetten van een 
la nde n i nforma tiesystee 
m 
DIMAS beschikt over 
alle informatie m.b.t. 
verdragsbescherming 
in diverse talen 

Gerealiseerd. 

Vertaling diverse documenten - Vertaling 

verdragsbeschermi 

Oktober - 
november 
2019 

Januari 2020 
- December 
2020 

DIMAS In uitvoering. - Offertes 

12 
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ng gerelateerde 

bescheiden 

Teneinde de 

desbetreffende 

doelgroep beter te 

bereiken is het 

noodzakelijk om 

diverse bescheiden 

in diverse talen 

beschikbaar te 

hebben: 

formulieren, wet-

en regelgeving, 

brochure, website, 

afwi7zingsredenen. 

Dus: inventarisatie 

vertaalbundel en 

onderhands 

aanbestedingstraJe 

ct 

Onderhandse 
aanbesteding voor de 
voorlichtingscampagne 
5 

Aanschaf van 
additionele 
transportmiddelen 
diverse diensten in de 
justitieketen 

Onderhands 

aanbestedingst 

raJect 

KPA / 
Taskforce 
MH/MS 

In uitvoering. 

In uitvoering. 

Ontwikkelen voorlichting en 
bewustwordings-campagnes 

Transportmiddelen t.b.v. 
handhavingsautoriteiten: 4 
SUV's, 4 auto's, 2 bussen 
transport 

Juli 2020 - 
december 
2021 
(verschoven 
vanwege 
COVID) 

Juli - 
december 
2020 

1. Updating en 

voortzetting 

voorlichting 

mensenhandel/smo 

kkel 

2. Bewustwordingsca 

mpagne 

migranten/asielimp 

act en aanpak van 

latente xenofobie 

Voldoende 
transportmiddelen voor 
de diensten in de 
vreemdelingenketen 
belast met de 
asielprocedures en 
toezicht teneinde hun 
werkzaamheden naar 
behoren te kunnen 
doen 
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Comptabdrteits 

verorderning 

® ® ;T, s;,,,.:U ® 

MUM 

In uitvoering. 

0 cm 

In uitvoering. Juli 2020 - 
december 
2021 

Digitaal geintegreerde 
Justitie / 
vreemdelingenketen 

Masterplan Justitie 

Budget en Plan van 

Aanpak 

Kick-off meeting 

Minlus met keten 

Instellen 

stuurgroep 

Aanwijzen van een 

projectmanager 

Assessment van de 

huidige 

situatie/behoefte 

Ahgn expectations 

en commitment 

keten 

Hardware 

Infrastructuur : 

onderhandse 

aanbesteding 

(comptabiliteitsver 

ordening) 

- 

- 

- 

• 

Í 

Keteninformatisering



- Software 

infrastructuur: MB 

oride•bouwÍng 

afwijking 

comptabiliteitsvero 

rdening 

Registratiesysteem _/'module 
voor verdragsbéscherming 
inclusief vol-tïsysteeni'(app) 
asielaanvragen 
Beleidsmedewerker ter 
onderstëuning beschrijving 
-digitale processen,en.. 
procedures 

3.2 Curasao 

Onderwerp 

TOR_ 1s.gereéd In' 
: voorbereiding% 
uitvoering. 

In 
voorbereiding% 
-uitvoeringr 

Stichting 
'Beheer 

Toelichting 
maatregel 

Dóel maatregel` 
r 

•'Actiehouder - Planning'&' 
deadline. 

Status ' r Rèsuitaat 

Vreemdelingenketen 2020 

-CURA(;AO 
DOC-2 in.MIL voor,8 pax: Is In september,2019 

gestart 
Kmar Oktober 2019- 

dec_ ember202Ó 

DOC-21raín,de ,trafner 2 pax 

In uitvoering• y- 4,mensen (2 van TO,en 2 
nieuwe data; voor- van kPC unit 
:2020,voórleggen Vreemdelingenzaken)', 
Training is-Ivm"heeft vorig jaar behaald„ 
COVID 
uitgesteld, tav 
noq'_4 personer: 

In uitvoering ., 

Tral,ning-ls lvm 
COVID' 
uitgesteld. 

Inventarisabe,of 
„dit kan.wordén 
gewijzigd' zoiiat 
nog een ' 
aantalmensen' 
DOCA -, kunnen 
vdlgën,. 

Is_(n'september 2019 
gestart 

Október 2049- 
de_ cember,20.20, 

15-



DOC-3 train de trainer 2 pax KMar 

Opleiding hoortechnieken en 
beslissen 

- Begeleiden 
van diverse hoor en 
beslismedewerker in 
het verrichten van 
hoor- gesprekken en 
het opstellen van 
beslissingen in het 
kader van 
asielaanvragen 

In voorbereiding. 
Deelnemers 
geselecteerd. 
CUR geeft 
namen door. Na 
het behalen van 
DOC 2 door 
iedere gegadigde 
kan worden 
gekozen om de 2 
besten te laten 
doorstromen om 
DOC 3 te doen. 
De training van 
twee weken is 
ivm het 
uitbreken van de 
coronacrisis 
medio maart na 
ruim 1 week 
beëindigd. 

Training heeft 
plaatsgevonden0 
mdat er meer 
behoefte was 
zou er weer 
een.(Vervolg)trai 
ning 
plaatsvinden. 
Deze is ivm met 
COVID 
uitgesteld. 

Begeleiding op de 
werkvloer voor 
optimaal resultaat 
van de bijstand op 
horen en beslissen 
ter optimalisering 
van het 
beslisproces 

IND november 2019 en 
maart 2020 

Verdiepingscursus EVRM IND & DMB november 2019 

Cursus hostmanship voor 20 
pax 

Train the 
trainerprogramma 
voor diverse partijen 
in de 
vreemdelingenketen 
(SDKK, TO, KPC, 
Kustwacht) 

Verbeterde 
bejegening van 
vreemdelingen 

DT&V september 2019 afgerond 
maart 2020 

13 personen hebben 
certificaat ontvangen. 

Op verzoek van Curacao 
wordt momenteel 
nagegaan of er een 
gezamenlijk programma 
Hostmanship voor de 
leidinggevenden in de 
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keten kan worden 
georganiseerd. 

Wetgevingsjuristen traject- 
en regelgeving 
vreemdelingenketen 

- - 
Inzetten op 

wetgevingsprojecten 
Justitie gerelateerd 
aan de 
vreemdelingenketen 

DWJZ maart 2020 In voorbereiding. 
N.a.v. overleg 
JenV met 
Curacao zal 
nadere info door 
ministerie CUR 
worden 
aangeleverd. 
Er is een 
voorstel om 
tijdelijke kracht 
op Curacao aan 
te trekken. 
In uitvoering. Medewerkers 

beschermingsprocedure 
DMB en 
ministerie 
van JenV 

IND 

Een nieuwe 
beschermingsprocedure is 
aangenomen.(juli 2019) 

Zie onder 18 Ondersteuning medewerkers 
hoor- en verslag 
beschermingsverzoekers 
Beleidsmedewerker 
vreemdelingentoezicht en 
grensbewaking 

November 2019 

DMB 

Ivm corona 
uitgesteld. 

In voorbereiding. 
N.a.v. overleg 
JenV met 
Curacao zal 
nadere info door 
ministerie CUR 
worden 
aangeleverd 
Ivm corona 
uitgesteld. 

Uitzending medewerker 
landeninformatiesysteem 

IND Planning was eind 
april 

TOELT AUA: 
medewerker t.b.v. 
het opzetten van 
een 
landeninformaties 
ysteem 
Medewerkers 
DT&V 
ondersteunen KPC 
sinds begin 
november 2019, 
met oa het 
beschrijven van de 
werkprocessen. 

Medewerkers & coordinator 
bevorderen terugkeer en 
ontwikkeling 
terugkeerproces 

DT&V november 2019 Gedeeltelijk 
uitgevoerd. 
Laatste gedelte 
uitgesteld iv.m. 
Corona. 

Een aantal instructies zijn 
opgesteld door DT &V en 
zijn in evaluatie. 
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Onderzoek migratie en 
migratiecriminaliteit Curacao 
Inrichten falsificatenunit 
toelating en grensbewaking 

I.v.m. COVID-19 
is de 
ondersteuning on 
hold gezet. 

Offerte is opgevraagd 

Ministerie van JUS 
iom zullen een lijst 
opstellen 

Offertes beschikbaar 

Januari 2020 - 
december 2020 
Januari 2020 - 
december 2020 

Ministerie JUS 
CUR 
KMar en 
ministerie 
van JUS CUR 
en KPC 
Ministerie JUS 
CUR 

Vertaling beleidskader en 
aanvraagformulieren 3-EVRM 

In voorbereiding 
lƒ— 

Door KMar nog 
geen contact 
opgenomen. 

Een gedeelte is 
reeds bij 
vertaler. 
Voorgeschoten 
door 
Beleidsorganisati 
e 
ion voorbereiding' 

Januari 2020 - 
december 2020 

Offertes beschikbaar Ontwikkelingen voorlichting- 
en 
bewustwordingscampagnes 
Transportmiddelen t.b.v. 
grensbewaking en toezicht 
(5 SUV's, 1 bus) 

Januari 2020 - 
december 2020 

Ministerie JUS 
CUR 

Ministerie JUS 
CUR 

Aankoop is in gang 
gezet op basis van de 
offertes 

Pilot terugkeerproces t.a.v. 
achterblijvende Venezolanen 

Ontwikkelen module 3-EVRM 
in FMS, ontwikkeling ACT VD 
e.a. 

• 
In uitvoering 

!f 

Terugkeergelden 
zullen gebruikt voor 
tickets of inhuur van 
chartervluchten 
OP basis van de 
Offerte SBIR wordt 
programma van eisen 
verder uitgewerkt 

Ministerie van 
JUS CUR 

Stichting 
Beheer 

t - Offerte gereed; 
godra het 
geldproces' is 
áfgerond,fia l 
bestelling 
•wordenf 
geplaatst 

I.v.m. Corona 
uitvoering in 
evaluatie. 

1.1 

Gesprekken 
tussen CUR en 
SBIR zijn 
gaande. 

Offerte gereed, 
zodra 
`geldproces' 
afgerond, zal de 
bestelling 
worden gedaan. 

Versterking netwerk 
vreemdelingenketen 
programma's FMS netwerk 

Offerte 
Toelatingsorganisatie 
gereed. 

TO 
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-Beleidsmedewerker ter 
.ondersteuning beschrijving 
digitale processen, en 
procedures 
;Inrichting.36 opvangplekken plan van aanpak is 

opgesteld„-offerte ook 
beschikbaar 

Stichting 
Béheer°Ja 
ministerie 
JenV en CUR 
Ministerie van 
1 Jus -C_ UR 

!Jan,•dec202Q; 
•1 • 

••Gésurekken`_„ 
tussen ,CUR en•' 
"SBIR lopen nog  

202,Q} Dezé,activiteiten, 
'zijn óp-verzóék 
•van"Curacád ná, 
. eèrï ,htei-á de 
, planning 
• 9ëplàatst.• 

_ 

`Deze activiteiteiY' 
;•ijn op verzoel• 
wan CucacaQ• 
! atei 

_ 
in de, 

planninq•, 
.ICleplaatsti, 

19 

_ 

Geen deadline , 
pVè•ëendékgir►ëri. 

_ 

:COA 

, .  'rsi • _ . , '8 ;. t , .i„ •.•C • , 

L
 

Training„ (okaàispersopeelt .4,..-„, 
m.b.t•de;ó•vang van.,r ,, 
kvuétsbáre gr,oépen•" . 

,. u , Y•m`° • •:y...e•• +•. at • 9 •.'•r•u+R•' :' 

;,•.r.v=•'  • • • r'•'• , 
.. .r. ,. ., : •.:•• . a 









Bespreking van 

voorstellen met SDKK, 

Ri]ksvastgoedbedrgf en 

DJI. Aan de hand van 

deze bespreking 

behoeven de 

bestektekeningen nog 

de nodige 

aanpassingen. 

N. t. b. Bouwplannen voldoen 
aan lokale 
bouwverordening en 
brandweereisen 
Aannemers en 
leveranciers hebben 
offertes ingediend. 

N. t. b. 

23 

Verkrijgen van 
prijzen ter 
opdrachtverlening 

Start begin 
okt.20 
Eind medio 
dec. 20 

MinJUS 
CUR 

Aanbesteding 

0 bouwvergunning MinJU_ S Medio sept. 20 
CUR 

Aanvraag bouwvergunning 
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5e .r"za ruba *- veràg 

Managementsamenvatting 

In deze rapportage wordt een update gegeven van de stand van zaken sedert de bijeenkomst, dan wel videocall, van de projectcoordinatoren. Hieronder de belangrijkste 
punten per project. 

I. Onderwijs 
Gedurende de laatste drie maanden zijn enkele belangrijke stappen genomen in het onderwijsproject. Door het inleveren van alle gevraagde documenten is 
vastgesteld een maximum 460.000 euro ter beschikking van dit project. De evaluatie en inventarisatie van bestaand personeel en de werving van benodigd personeel 
wijst ut dat er bijscholing nodig is. Het lesmateriaal zal binnenkort besteld worden. De nieuwe zorgstructuur is geaccordeerd en wordt verwacht geimplementeerd 
te worden in de komende maanden. De LVS-lesmodules zijn aangeschaft en de levering wordt reeds verwacht. Voorts is ook 15 september 2020 als streefdatum 
gekozen om een begin te maken met de voornaamste delen van dit project. 

Meer details zou door de projectleider geleverd worden, maar is tot het afronden van deze voortgangsrapportage niet gebeurt. 

II. Inventarisatie irreguliere circuit 
Het plan om een samenwerking met de Sociaal Verzekeringsbank (SVb) aan te gaan om gebruik te maken van hun systeem, ging niet door. De SVb ging niet akkoord 
om wijzigingen te doen in hun systeem om de werkgegevens van de DAO te accommoderen, en ook niet om gebruik te maken van hun source code om een 
onafhankelijk systeem voor de DAO te bouwen. 

De DAO heeft als gevolg hiervan offertes aangevraagd aan verschillende leveranciers en vervolgens gekozen voor een lokaal bedrijf voor het ontwerp en het bouwen 
van een applicatieprogramma en een databank van werkgevers- en werknemersgegevens. Dit plan was voorgelegd aan de projectteam Aruba en vervolgens aan 
BZK en heeft de nodige goedkeuring gekregen. 

De werkzaamheden voor het ontwerp en het bouwen van een applicatie en databank zullen worden hervat, zodra de eerste aanbetaling plaatsvindt. Ook zal een 
opschoning plaatsvinden van de aanwezige data van werkgevers en werknemers die in de databank zullen worden ingevoerd. Daarnaast zullen de nodige processen 
rondom de databank worden bepaald en vastgelegd. 

Gepaard aan dit bovengenoemd traject zijn werkzaamheden uitgevoerd om een wettelijke basis te creeren voor de registratieplicht van alle werkgevers en alle 
werknemers op de arbeidsmarkt. Het concept Landsverordening Registratieplicht Werkgevers en Zelfstandigen zonder personeel die thans in de maak is, zal hopelijk 
in de maand September 2020 aan de Minister belast met Arbeid worden aangeboden ter verdere afhandeling. 
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li. Politiecellen 
De Dienst Openbare Werken Aruba ( DOW) heeft alle voorwerkzaamheden met betrekking tot een bestek en de kostenraming van de verbouwing uitgevoerd. 
Momenteel wordt er gecontroleerd of alle nodige middelen aanwezig zijn, zodat de aanbesteding plaats kan vinden. Ondertussen in de aanbestedingsprocedure 
gestart, waarbij er 1 offerte is binnengekomen. De rapportage van de aanbesteding en bijgaande onderhandelingen zal in de komende weken aan het team 
worden voorgelegd worden en daaropvolgend met BZK gedeeld worden. 

IV. KIA huis van bewaring 
In 2019 zijn de gelden voor de renovatie uitbetaald aan Aruba. De offerte is goedgekeurd en de werkzaamheden zijn gestart, waaronder het bestellen van de 
materialen. Door COVID-19 heeft de levering van enkele materialen, zoals de combitoiletten vanuit India, vertraging opgelopen. Deze zijn momenteel onderweg 
naar Aruba. 

V. 

VI. 

Mensenhandel en mensensmokkel 
In juli 2020 heeft Aruba een aangepast PVA aangeleverd. Het PvA omvat vijf onderdelen namelijk 1. CMMA, 2. Preventie en Educatie, 3. Bestuursrechtelijke 
handhaving, 4. Strafrechtelijke handhaving en 5. Slachtofferzorg. Enkele fondsen zijn herschikt, o.a. door het niet uitvoeren van de geplande conferentie, 

waardoor er ruimte is gevonden om het aantal uren van de Projectleider uit te breiden tot 32 uur per week. Tevens is er een bijdrage geleverd voor het bouwen 
van kantoren en een multifunctionele ruimte voor de CMMA bij de opvang voor mannelijke slachtoffers van mensenhandel bij de Stichting Refugio Social (SRS). 
Ook is er een marketingbudget toegevoerd, waarop het totaal gewenste budget voor onderdeel 1 toegenomen met 17.900 euro. Er wordt momenteel overlegd of 
de de vraag voor extra onderzoekscapaciteit voor het UMM kan worden ingevuld door de aanvraag van 2 extra medewerkers KMAR (met specialisme 
mensenhandel-mensensmokkel). 

FHMD 
De realisatie van de opvang voor vrouwen van huiselijk geweld heeft vertraging opgelopen door COVID-19, hoewel de achterstand is inmiddels voor het grootste 

deel ingehaald. Er is een contract met een aannemer aangegaan en de volledige implementatie van de uitbreiding en oplevering wordt in november 2020 verwacht. 
Stichting FHMD heeft een eigen bijdrage beschikbaar gesteld, waardoor de uitbreiding nog vergroot wordt met 10 extra woonunits. Daarmee wordt de 
opvangcapaciteit nagenoeg verdubbeld. De containers met de prefab homes zijn inmiddels onderweg naar Aruba en worden 15 september in de haven verwacht. 

Het inhoudelijke begeleidingstraject met heeft vertraging opgelopen, onder andere is een bezoek van FIER aan Aruba door de het negatief reisadvies aan Aruba 

uitgesteld. Er wordt nu bepaald of de samenwerking met FIER Nederland door kan gaan of indien er een alternatief moet komen. Daarom is er een nieuwe deadline 
voor de start van het begeleidingstraject, namelijk 1 november 2020. 

Er is nog steeds een vergadering lopende om over de bestemming van opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel te onderhandelen. 

Momenteel is zijn de gelden, conform toekenning BZK, bestemd voor slachtoffers van huiselijk geweld, wellicht gerelateerd aan de vluchtelingenproblematiek uit 
Venezuela. De afspraak is dat VNO het initiatief neemt om dit gesprek aan te vragen. Een belangrijk aspect voor de opvang van slachtoffers mensenhandel en 

mensensmokkel is dat er vanuit het Ministerie van Justitie een geldstroom wordt gecreeerd om FHMD te ondersteunen met operationele kosten. De stichting wordt 
momenteel alleen gesubsidieerd voor de opvang van slachtoffers huiselijk geweld. 
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'II. 

II. 

Rechtshandhaving (zie ]enV) 
Alhoewel de projecten door ]enV uitgevoerd worden, moet er duidelijkheid verschaft worden over wie verantwoordelijk is voor de projecten die onder 
rechtshandhaving ressorteren. 

Gezondheidszorg 
De vacankoelkasten zijn besteld en betaald en levering worden in de maand september verwacht. De vaccin koelboxen staan op het punt om besteld te worden en 
levering wordt tevens spoedig verwacht. De voorlichtingscampagne zal in het laatste kwartaal plaatsvinden. 
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Dit voortgangsoverzicht beoogt specifieke doelen meetbaar, -acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. De overkoepelende (algemene) uitgangspunten-zoals 1beschreven•Ip 
de onderlirïge regeling -vèrsterktdg grenstoezicht en het,plan van.aànpak, voorzover mogelijk, vertaalti ná'ar'spécif►eké actiepunten. 

kiéé 3 i e áciiés worden gáridèwëg dé looptijdvan dit ovèrzicht toegevoegd. Net voortgangsoJercicht'is een "levend wèrkdocument voor_de-voortgangsrnmmissie Het 
voortgangsoverzicht bestaat uit de volgende categorieën: 

1., Onderwijs 
II. Inventarisatie irreguliere circuit 

III. 
IV. 
V. 

V1. 

Politlecellen 
K1A huis-van bewaring 
Mensenh_andèl_mensensmokkel 
FHMIJ 

III. 
III. 

Rechtshandhaving
 :Gezondheidszorg 

Per ánderdeèf zlfiner'acries opgenomen. Iedére afzondeHltke actie moet genummerd„wáarbij,- íóveel'als mogelijk - tevens,de eigenaar; de de-Mlne en,de'stat ' yeti' 
de actie is vermeld. Afgeronde acties zullen na bespreking in de voortgangscommissie uit het overzicht worden verwijderd en in een aparte'lijst'worden opgenomen. 

Nader wnrdt:de tabél'ingëvuid'met Cnfórmatre-verschaft door betreffende;eigenaar. 

Betekenis status;, 

Project loopt conform,planning 

Project dient nog,verder uitgewerkt te worden voordat 
er kan wór4n gestart met de uitvoering. 

Er is een grote kans dat het project niet tijdig kan 
worden--uitgevoerd: 

voortgang "onduidelljk 

.29,. 
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• Htt;etrn/rnirytuicx;r,zrrxnia 

•r•erkrar,htArt 
Ir is voor oridiyrdeel A27S.t.lt)t] e-ilrt7 
t••t-kend. 

.A.1 1-.aluacitc c:n 
iinventarisatiewan: 
ïbestaand,personeel en de 
ten werving van.bénodigd, 
ípersóneel 

• 

Er i, tiltenl tMd.•nc<Nk gc.ciaatr na.ar 
dc i Ei PIz2SktA-Iéerkraèhten 
na -4t ,+rinlrut:ntl vari de. verwachtte 
tot•nerte•nde mig,ata•:van farniliés: 
Saaia•n iii(-t de t•Rni<.ter en dr,íSiréctié 
Ortac:IlYt›_ztxl Ia:.,;Ít;tC+P: tJCrti:.'ik kVAt.Óe_ 
meest doeltreffende w i7ze omtrent 
kennisoverdracht zal zijn. 

Eris, sámen met de Directie 
Onderwijs een vérzoek,gestuurd-aan 
de DPS en SKOA om' intern onderzoek 
te doen naar de diverse relevante 
punten.  

h+rR•*•••,y4 .,,w:„• •+^'x,r•.•, ;í••, 

w 7rj:" • •i:•• \ 
. e, ' ... . . . a' 

• 

`M• 

• 
Pi afwachting van 
besla,tt htwacaer ei] 
fhre>ttie, Onderwil••, 
omtrent 
kanritsovnrdtac ht. 

;Inkopen/óntwikkelen en_ 
!aanbieden, 
bijscholingsprogramma; 
ten cqaching prógramma, 
.. ..  . . 

•E,v'aluatiet 
,BijschoCi rids prográmma 

•A.2 

A.3 

Dit is in opdracht van de, Directie , 
Ondervtiijs,door de IPA. uitgevoerd.- 

• 

Dit'zal.ondérdeel uitmaken, van_dè, 
dfsduiting van het deelprogramma, 
Onderwijs. 

1 

, 

lit atwachtinq van 
•Iraeilkestrint,J van 
NI-tí•rltiiid voor di„ 
btsi_liFkbatt 
fondrn.•n lad E'1 eetl 
ii,•ttntttet nrt,iPpl••3t 
i•  r stthd wOi C•L'i). 

•,.; •. ..,, .. 
•• •• • • •••• •••• •"• -.:  i:!... 

,.:•.•: • •:••.:.; . .•.:.; iw: ., .: .j. 

'•;, . • 

Ja- 

Neë_., 

3Q-' 

et 3pr»erkingerttT.?e 

et 7pmaak: NijtkPfen 

et Dpmaak. Markeren 
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Inkoop lesmateriaal " _ 

::• ., ' b • >•, , •z, •  

Start: 
f̀ebruari . 
2020 

Septembe 
r 2020_ 

Ja, 

- 

Inventarisatie benodigd 
ischoolmateriaal en 
•ppyragen offertës; 

! 
Er is, samen met de Directie 
Onderwijs een verzoek gestuurd aan 
de DPS en _SKOA om intern or derzóék' 
te. doen naar de benodigde 
schodimaterialen in het.Nederlands° 
en Papiámento. ' 
Er zal een definitieve lijst worden 
gemaakt voor hei gekozen, 
lesmateriaal. Hierna zal, de openbare 
,áanbestedingsproceduré Van start 
gaan: 

In afwachting van 
de resultaten van 
het onderzoek. " 

Aankoop materialen via 
:openbare, 
aanbestedingen, 

' 

"Distributie van de, 
schootmatèrialen 

'Ja". 

Samen met'. de,Directie Onderwijs zal 
de distributie worden gedaan;o.b.v, 
de aangegeven b'ehoefte,van-de OPS 
en SKOA conform het beleid van de 
Minister van,Onderwijs. 
- 1„ 

=- 

y 

ïNee: De distributie zal 
aanvangen als de 
aankoop van de 
lesmaterialen . 
voltooid is. 

" Start 
februari 

Deadline 
mei•2020' , 

Analyseren besta_ an_de: 
zorgstructiïurr, 

:Ontwikkelen niëuwe, 
zorgstructuur 

Samen met de Minister van Onderwijs,, 
en de Dfretbe 'Ondèewijs'ial worden. 
besloten.wat de beste zorgstructuur 
is"en op welke Wjjie deze 
géimpiementeèrd kan worden. 
Zodra-de fondsen beschikbaar zijn-zal 
er-éen.definitieve lijst worden, 
gemaakt voor het gekozen 
tesmatëriaat.,Hiemá-zal de openbare 
aanbestedingsprócedure van,start 

;_Ja, 

,Ja f 

gaan.; 

31 

drgr;t 

• ` 44 

nH• 
''in"s[dllatiépro•es3 
voor nieuwe, y" 

*`ibrrjs>"r'uttuur•,i 
_ geaccordeerd.. •. 

E.2 

C:1 

C,. `, 'Inrichten Zorgstluctuur 

B:4 

0.2 

B.1 

.. 
8. 
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C:3 ,Toetsen nieuwe, 
zorgstructuur 

,la, „ 0C Lortsing' vin fk-
2otciyt+u:tuut 2,ti 
aanv.nigt.ti 7(4,4 
de i.3 •he•ste•hnrt 
voltooid is, 

CA 

i) 

Implementeren, nieuwe 
zórgsiructuur- 

:7ti~kkeiev 
'w'o!]Utt;t4Jlg,aj•7C?;'R! 

rNee Vovttgan•I 
onduideli)k. 

r1 :Nuim,aing op scholen 

Er,zal tezamen met de diverse 
stakeholders.binnen'het onderwijs, 
een keuze worden gemaakt•voor den 
meest efficiente implementatiewijze,- 

Deskundigen op het gebied van ICi„ 
LVS,en privacywetgévirt(i tullen 
i -rover hun menig(! 

` tal 
ff'tiru8r t 

?02t) 

t7radíine: 
R tPt ?t72(! 

Er ts samemmet,de 
Onderwijs-een verzoek tot • Fulmeting-
gestuurd aan'de DPS en SKIJA oin' 
intern onderzoek te doen.naar dé 
diverse relevante- wensen en 
voorstelten en omstandigheden per 
december 2019: Wij ,zijn`m 
afwachting van deze'rapportnge: 
Er is een onderzoek gedaan via het 
internet voor beschikbare en 
vergelijkbare reeds succesyolie'LVS 
.systemen die álle onderdelen van een 
LVS c.q.•zórgstructuur omvatten,en' 
die met elkaar koppelbaar zijn. 
De overeenkomst voor aanschaf is 
onderteken_d,en de LVS modules zijn' 
besteld. 
Dit zal een onderdeel zijn van het 
programma en'implementatie van de 
LVS•en zorgstructuur. 

Er is besloten,de renovatie niette 
bekostigen,uit'dit budget 

Ja. 

D.2 Bestuderen vérschillénde. 
LVS'modules 

la; 

In atmit_htetrl van 
levtwittstl tVS 
tnoduteu. 
In afw;achtimi van 
'lan,chat t,V I 
r nodulcs, 

,D.3 

' D.S 

E 
E.1 

Aanvragen offertes en' 
aànschaffen LVS 
modules 
Trainen personeel in 
omgang met LVS 
modules 
Rènóvatie schoolgebouw 
.Plan,van,aanpak 

v " 

la 

lal 

W, '.. ... ='. 
-, Nee,. 

32': - 

= 
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• 

lis-• • 

sutvtferin• 

Ja, 

•f.Sêgroot 

€175.000 Inventarisatie irregulier 
circuit 
inventarisatie 
bénodigdheden.., en plan, 
vangaanpak opstellen,, 

,11Cië    - • !' Éigënáar " Planiting• 
rlédline 

i 2é`1  
I 

Er dient eerst duidelijk gemaakt té 
worden wat er qua wetgeving 
capaciteiten middelen,nodig zijn. 
Vervolgens dient het PvA te worden 
ópgesteld- 

Gereed 

SCattls • 

,:.;. ,3 • - .`' 
",.' "'„,:". 

è t` . ,n ° *  

Gereed Akkoord minister 

Akkoord op nieuw PM 

Het planvan aanpak moet akkoord 
krijgen van deverantwoordelijk 
bewindspersoon- 
Bijakkoord minister zal het plan, 
moeten worden voorgelegd aari'BZK 
om de middelen over te kunnen 

i Nee. 

']a, 

„Plan` „en Plan , i9ivoo,Oélegd„' 
- 

door de Minister 

Nieuwe plano 
w0órgeiegd„áan,BZK 

,hevelen.`2ljfÏgs#g"k,•iN'. 
Opvragen van -offertes, *ja, Plan.B;—verkrijgen, 

daiábase.systeem, 

Invoerínq-gegevens 
databank_ 

•Já; 

MómenteefJs 
schriftelijke 
goedkeuring BRA 
noq vereist. 
De voorbereiding is 
begonnen en 
opschoning van, 
bestaande dat -,,kat, 
in'oktobér " - 
aanvangen. 

Technische 
ondersteuning op 
,juridi"the Vlak 
(àrheidsw''t)' • 

Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) 
en,Directie,Wetgevinq en Juridische' 
'Zaken (DWJZ) buigen ïich over,de 
wijzigmgen'iít dé L:andsverordèning"; 
,Inschrijving van -Arbeidskrachten. Eën 
afgerond concept zal aan de Minister- 
belast rnevarbeid' irr het derde' 
kwartaal,van 2020 'worden 
aangeboden voor verdere 
afhandeling. 

Nee, ;rih G17 ig a 7ur-_ 

' ' 
_. 

33" 

2:4 

2.3 

'2.2:1', 

2.1 

2.21 

II 

2.11 

dstderwëi'l "Tóchëkér?; 
d 

r 0 it ópmaadv Markeren, 

et opmer4drègen,(1Q',2i _•  ;-—7: 



O'nrlerwc.rfi Èigenaar planning Tn begroot 
uitvoering 

ï-oegeken 
d 

.19 

,3.1 

Politiecelen nieuw 

(Inventarisatie 
,wérkzaamheden{ 

ddeadline 

€165.000 - 
- -

Er dient een bestek te worden 
gemaakt van de, benodigde 
werkzaámhéden waaronder,, 

Gereed Afgerond Wordt níomenteel 
aan ciewerkt. Zalm 
d' kwártárif;2q (1. 

riolering/septic tank,, dé elekttischééëd,zïjti?=?'"'"` 
systemen/beveíliginq en leidingwe k. _ 

:3.2• ,PvA indienen bij BZK Wanneer het bestek ind: ]a- 
kostenraming gereed is-zal dWin een 
PvA moeten worden ingediend bij. 
BZK voor overheveling van de 
middelen. 

'-3.31 Aanbesteding Na overheveling zal een aanbestedinq 
moeten worden opgestart. _ 
- -- • '• 

voor de 
aanbesteduig- ,is 1 >; 
lnëlar"i3•ririái[nri,ri°':'•• 
'gdkónieri- DOWJ`zal 
met de 
desbetreffende. •:,, 

n"melclin'fl;ïri 
•Qe'sPrn12• q•`án. , 
311e kwartaa1.2020. 
Àanjraagbdef 
prl•vái•gen";dgoi' 

r'ééds begonrven: 
411 e kwartaal 2020 
Dit zal met de 
,bestek duidelijk, 
-worden 

Ia 

,3.4. 
3.5, 

Aanvang bouw 
'Oplevering- 

Nee, 
Nee, 

. 

Met•opmáalc 'Markeren 

Met,opmerkingen ío .7é 

Onderwerp Actie Eigenaar plarininij / Status nToegekend.' 

'Met ëpmaäk: Markeren 

Begroot 

€55.000 

; ~` 

In 
Li ,tvoerioi 

Ja 

7a 

IV 

4.1, 

Kia'Gevangenis 

Bestek:opstellén 
_ ,. - 

i0:2é 
-_ —  .- 

Bestek opstellen voor renovatie livB 
;KIA;,b étreft o.a. schilderswerk 
'Op1asis van het bestek dienen de 
offertes-worden . uitgevraagd 

.4.2' 

Voltooid ..• 

voltooid -offertes uitvragen 

]a . Voltooid 
„, •• . • 4.:. ,v, . - 

'Op basis van de offertes dient- de, 
opdracht gequnddte worden 

„Gunning 43- 

y Met opmerici ngen SQ,' :``-' ___ , 
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4.4,' 

4:5 

_Aanvang werkzaamheden 

Oplevering 

Begin schildeíwerW Werkzaamheden zijn 

afwáhCingbvan 
rombitoilettén- .. •.. 

9a, : 

9a Onduidelijk., 

351 
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- x..• .0 ' fY ..ta.'.5• - 
it"''•5• 

..-• _. x• .: •..o •, e ,. . . . • . . . . . . . , a`S``l.', ... ... _ ' . . 

,;, 
Y-• .`„G'/..°}.,̀ ••'.i:'•' 

-«T:. -,. i•r•,..• 
.-•.., 

. „ : 3'C , .. s. . .. ••l. .• ..^Y.•tip.•a:t=' • • _ . '•••:, . 

:.V° •••
ikj0• 

 •at9xnFi`H. 
-.• W.'•' ` 

t ... . .w . :• • • F . x , 1R• . 

«•rtr' ̀  
{{ ib . 

4"uq.•f' 

•.Y .. ,. . , , 

 i, A • f 
áS,. .a% o n s ` . .' t:l` s 

ar•' :, .•y ,t•••. 

•3•••  •K . . , 5 . ',a, A.e:•iH.t •, ,• • 
...: 
4/•S".:•e ♦ .r r .. 

V f•1C-t{••irnit•trsdt^i 

_ - •- -----_-.-- _-__ 
te!len r.ieuw.PvA 

__•_____._•_ •—____.._._, ____•_, _.. 
0! JE ) V-  I..een gedeelte van het 

tl ntqer toe•gekerid.•Voor.de overige 
+, •,t•p + to7i .- ,zn'nieuw PvA opgestèld 
.. ,Itrll'•: . . 

10.7e 

_ - _ . _ ._ .----------- 
D juli; 

. 

--- --- .___ 
3.t, 

_..___ -_ -. ..__.__ 
PvA nigcdtNtrd f_3iV.UUU ••2.UUt1 

" 

. . 
1 

J 
-• , 

t,attr•'l'fsitiPtt'tlt:.th7 

11111 11: _ 
- - ---•- _--_ — 

A.tlllrt'rtl-tiP101e•_t 

••Ir?trtaG" 

A'.2 Naterieel 

--"---- -- _ '- — L._ 
;1•augustus • 

_... 
,•! 

)a- 

_ 
fFt.tJYt-Idttlglitrtlt#UU'ttt,Dil:clinator 

?4 ti.d -n rei vreek 

Bestellen-computers„printers`en 
proqrámma-áppáratuur. Opleidings-' 
ën fraïningsmatehaal ontwikkelen., 
,Uitkeren onderzoek bijdragen 
scripties..Óntwikkelen en uitvoeren 
marketingcampagne; 

• 

_ ... 
Rred•adn(tr3n8n4eM1 

slnd, 1 fehrtu3tr 
102rJ 

F-i{1_U 1, 10 190, {.? 0tj 

  .• 
•tLl.:rC•() 4 ,t•I_StN1,Y 

- 

htreub,hlu'isdec4s 
doítt t,arul A{ uGa teh. 
bi•,xhikkíny yeytehi, 
Cnníputers, pnn[e•s 
en pi ogranxtia Lttn 
besteld inadr noq 
niet qe•leveid. 
OpJeulings- 
trammUs- tan 
Itr'tmiatiem ttertadi is 
in untw{kkeling. 
1 faínnigen njn 
aanqellouJrn t.v.ttt. 
COVIt) 19. Een van 
Je vlPt iwdrdqeri 
van f ït.i(lU vour 
ondPt7(rek ti 
tneqekrrid rnaar mx# 
Filet nitlíetjalrl. 
blrlr ke tmr }rampagne 
i, ontwikke Id waar 
vanwt*ye COUtt) 19 
K UItVUPNtIn(J 

Jï;l n[_]R!fIQUCI(in. 

• 

E62:500 €62.500; 

_ . 

l_•l1lc'(•t}r ,(I fr711í "r rlll•r 

Co 
•'•11StT„``_{•. . .::• 

Conferentie'Msi 

.í7t•`t•••t I71;1 1;,111 von 

rv9'•lannenajr,,trta7' 

B 

., 

.- .. V•tar de nr nsi«•nttl>van.) m(H•t ri nog, 
. V`:A eUrl•r-;1 i,,•yr•a,'Ic1 VC•<.1 11e 

í•erta i•ath'rwerfaa,imh••den., 

.)Jy i'vA ts gedeetd inet 
HlK, 

1+;12.UrJu 

36_ 

Met t o ke 

Met opmaak: Virkeron 

Met opmaak,.M, iFi:rt• 
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(Afspraken 
vrouwenopvang 

iTechnisthe »onderst$uning 
UMM, 

C:2, 

' Ca 

'Nee ' Aruba dient afspraken te maken met 
FMHD'over het gebrtaik van,de 
vrouwenopvang voor,SOMH 
De mopelijkheden voor•ti7delijke' 
ondersteuning van het UMM door de' 
KMAR moeten onder-kocht  worden 

Moet nog gebeuren., , 

L 

. 
f• Otaderwarp A 

ik• 

c. 

C250,000 VI 
• 6.1, 

FHMD 
iGesprekken aannemers • 

,ij 

CEDE 
FHMD', 

a , M 

]á? 

.1 

Jtfciernttd 

.6.2 

_ 
Gesprekken met minimaal twee 
geschikte aannemers die de 
uitbreiding_dp goéde kv+alitgit kunnen; 
uitvoeren 
Gesprekken, met minimaal twee - 
geschikte déskundigen,, die de° 
inhoudelijkè óndersteuninq aan FHMD, 
kunnen bieden 
Definitieve keuze voor de aannemer, 
met ondertekend,contract 

[Gesprekken facilitators 
`ontwikkéiingsplan, 

Keuze aannemer, 

WC 

;30, 
februa_ rii 
2020 

30: 
fébruarit 
2020_ .•. 

'31 maart 
'2020 

FHMQ ,lal Afgerond 

6.3; FHMD, CEDE )a- 

6.4 Keuze facilitator 
,óhtwikkelingsplan 

Definitieve keuze voorde deskundige- 
met ándértèkend.contract 

FHMD; CEDE 30 aprí_t„ 
;2020 

Já, 

Contract ra 
ondertf-keiKl en tie 
br„tellercf vdn de 
pretab honles ei; 
gedaan. 
De qe -prekken #o►ye:n, 
trog. Ill pruacipt- is 
voor i'IE-R f`riesfattd 
gt•kcucn. CoVfO•td 
[leeft Vhe7r enK)e 

Vcftr àa<frITQ gaLO(tjd. 
Nieuwe deadlitte 
be'slutt is 1 augustus 

7O ?O. 

rs 
aaergcwraagrt. Non 
niet ontvdwlen. 

•;tart daturri is 
ver hoverl. De 
ievéring val) de 

37.' 

,Verzoek bouwvergunning, Verzoek en ontvangst van de 
bóuwvergunnmg 

6.5 

6.6 

FHMD; 

FHMD, ;Start uitvoering materiek 
•uittire_iding •" ` 

l april, 
í2O20 

1 
`septembe 
r 2020' 

_De gehele uitbreiding van de , 
faciliteiten FHMD is_;gestárt' 

Ja- 

•Nee• 

t_.a63,000 
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wob[íunit •n emt-.: , 
`iét's"m`éer •iI riiáaf` 
de ïmplemèntatie is 

Pending Uitvoering 
,ontwikkelingsplan 

Het ontwikkelingsplan FHMD is, 
gestart. 

FHMD, 1• 
seotëmbe. 
ár-2020 

; Nee . €29:9.2.9_ 

?Afronding materiele 
,uitbreiding - 

Endafrekening 

6.8 

_6.9 

Dè'g'ehele uitbreiding van de ., 

faciliteiten FHMD;is -afgerond 

CEDE Aruba.doet verslaglegging ,en. 
eindafrekening. 

FHMD_-

CEDE 

L 
•novémbe r 
2020 
1 Feb- 
2021, . 

Nee 

Nee, 

€245_.823_ 

2.041 

Pending 

Pending 
, 

Plantliiig 

deadline 

In 
uitvoeriug ' 

Stattis Eigenaar, 

-.B,ldA 

Ondervverp 

VII 1Versterking' rechtshandha'vinqkéten 

Actie 

(zie voortgang lenV) , 

Begroot 

€260.000 

plántiing 
.1 j 

tn 
l•..,t„.eripig 

. . . 
VIII 

8.1 

 .. . . 
Gezondheidszorg 

;Opstèllen PvA 

€31.000 

Ei 1. 
A 

• ïó.•ë ] 

Aruba dient PVA,op te, stellen-voor de, 
aanschaf-van •de vaccins en 
,koelkasten. 

•' • 
Si:atus 

•   • 

Aanvraag ,van offertes ,Offerté aanvraap 
•vaccincs, koelbozen,en" 
•vaccinkoelkástèn 
'Bestelling 

iCevering'. 

8_2 

8.3 

,8:3, 

° _ . , 

•;•1i.• •C„., 

Producten zijn -- 

'Onduidelijk wanneer 
levering plaatsvind. 
De levering Reeft 
vertraqinq 

38• 

,_6'.7 

E154.000 

Tnegeken 
d 

0:00 

Begroóf M Toëgëkén 

d 

C31.000 
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;gpgelopep door 
COVID-19. 

39 



L.G.Smith Blvd, 76 
Oranjestad, -Aruba 
Tel. (297) 528.4900 
'Fax.'(297) 528 7538 

t4 Justitie, 
Veiligheid en Integratfe 

REGERING VAN A.PueA 

A= Vertegenwoordiging,,van, 
Nederland in Aruba 
Lloyd, G. Smith,Boulevard.44> 
Qranjestád 
Alhier 

72 

Ke'nrhërk*- `BMJ[JS-D120-000730 

'Oranjestad, 

Onderwetp:.'briefgeriéht áan4H.E. de Staatssecretaris van Justitie en Vèiligheid, mw. mr. A. 
13roékers — Knolr'inzaké- rapportage besteding, 

Met het verzoek voor verzending zorg te dragen 
Voor nodige verbeteringen en terugzending 
Ter tekening 
Ter kermisneming 
Om te behouden 
Om te deponeren 
Ter'ádvies 

mr. Xndff-C 'BKker  
Minister van Justitie, Veilighéid en Integratie 



REGERING VAN. Ee:U 3A 

Justitie, 
Veiligheid en tntegrate 

L.G.Smith Blvd, 76 
Oranjestad, Aruba 
TeL (297) 528 4900 
. Fax í297j 528 7538 

73. 

Aan: . H.E. de Staatssecretaris van Justitie 

Veiligheid, mw. mr. A. Broekers - Knol 

en 

Ons kenmerk: í.3H 

Onderwerp: 

Oranjestad, 1 8 "NOV  224  

voorlopige rapportage besteding in het kader van Bestedingsplan 
Vreemdelingenketen; verzoek m.b.t. restant middelen 

Geachte collega ambtsdrager, 

Naar aanleiding van Uw brief d.d,. 7 februari 2020, waarin een bijdrage van € 3.336,250,00 is 

toegekend ten behoeve van de financiering van het bestedingsplan optimaliseren 
vreemdelingenketen en de in het bijbehorende plan van aanpak opgenomen projecten, gelieve 
hieronder een voorlopig overzicht aan te treffen. 

Alvorens in te gaan op het overzicht, lijkt het mij belangrijk om te vermelden dat - alhoewel zeer 

voortvarend te werk is gegaan - door de uitbraak van de Covid-19 en de van overheidswege getroffen 
maatregelen ter beteugeling van de verspreiding van het virus, de uitvoering van een groot aantal van 

de in het plan van aanpak opgenomen projecten, aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. Ten gevolge 

daarvan is niet aannemelijk te achten dat alle projecten binnen de in Uw brief van 7 februari 2020 
aangegeven einddatum van 31 december 2020 afgerond zullen zijn. Inmiddels is voorts een ontwerp-
Landsverordening aan de Staten aangeboden, om een tijdelijk afgescheiden vermogen te creëren in 

de vorm van een begrotingsfonds als bedoeld in hoofdstuk VII van de Comptabiliteitsverordening 1989 
(AB 1989 no. 72) en ter zake regels te stellen ten behoeve van een slagvaardig en effectief beheer, 

alsmede verantwoording van de ter beschikking gestelde middelen. 

In gemeld verband verzoek ik U om instemming om de projecten na de door U aangegeven datum 

voort te mogen zetten en na 31 december 2020 af te ronden. Gelet op de onvoorziene 

omstandigheden als gevolg van COVID-19 lijkt het voorts raadzaam om te overwegen de initiële datum 
voor de indiening van de financiële eindverantwoording, welke is gesteld op 1 april 2021, indien 

mogelijk te verzetten naar een wat latere datum in dat jaar, waartoe mits deze tevens een verzoek. 

In het kader- van gemeld bestedingsplan en het bijbehorende plan van aanpak is regulier overleg 

geweest tussen de aangewezen coordinatoren van mijn ministerie en de medewerkers va,n het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarbij de voortgang over de besteding van de middelen is 
gerapporteerd. 

De projecten voor Aruba die reeds in — meer of mindere mate — zijn uitgevoerd, dan wel in uitvoering 
zijn, betreffen de navolgende. 

Infrastructurele voorzieningen 

Infrastructurele voorziening FOL; verkeert in voorbereidingsfase. 

Infrastructurele voorziening HvB; de bijzondere omstandigheden als gevolg van de regionale 

situatie, een groot aantal toeristen die in de loop derjaren zijn achtergebleven ('over stayers'), de 
immer groeiende voorraad asielaanvragen, de regelmatig voorkomende pogingen tot aanlandingen, 
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het verscherpt toezicht als gevolg van de gewijzigde arbeidsmarkt, de sluiting van verschillende 

grenzen in verband met de uitbraak van COVID-19, de staat van de ophoudfaciliteiten en 

herhaaldelijke (pogingen tot) ontsnappingen, hebben het nijpend tekort aan 

vreemdelingendetentie- en ophoudcapaciteit' in het kader van de handhaving van de 

Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT33) enorm doen gevoelen en de GNC voor 

enorme uitdagingen geplaatst. Ook de penitentiaire keten kwam in gemeld verband onder 

ongekende druk te staan nu vreemdelingen bij het uitzitten van hun straf worden overgedragen aan 

GNC ter uitzetting. Gelet op het voorgaande is er in het kader van een specifiek en acuut 

taakuitoefeningsaspect ten behoeve van landsveiligheid en de rechtshandhaving', na daartoe 

bekomen gevoelens van de Staten, met steun van de noodfondsen ter versterking van de grenzen 

de nodige noodvoorzieningen getroffen ter urgente uitbreiding van de ophoudfaciliteiten van de 

GNC. 

In het kader van de verbouwing en aanschaf van noodbarakken en -containers op het Detentie 

Centrum te Dakota is een bedrag van omgerekend ongeveer € 602.904,10 gemoeid'. De in dat verband 

genoemde leveringen zijn nagenoeg opgeleverd c.q. in een vergevorderde fase van afronding. 

Opleiding, training, twinning en stages 

Opleiding hoor- en beslistechnieken (inclusief train de trainer) voor het speciaal asielteam: is 

gerealiseerd. 

Verdiepingscursus EVRM en CAT t.b.v. procesvertegenwoordigers en beoordeling commissieleden  

van diverse diensten in de vreemdelingenketen en internationaal bestendig maken bestaande 

beschermingsprocedure: gezien de Covid-19 situatie en de beperkende maatregelen die te dien 

aanzien zijn genomen, zal de cursus in de voorgenomen vorm geen doorgang kunnen vinden. Deze 

training zal in digitale vorm worden gegeven en derhalve zullen de geplande overtocht kosten niet 

worden benut. In gemeld verband wordt in overweging gegeven en verzocht om een gedeelte van 

het daarvoor aangemerkt bedrag (€ 12.300,00) middels overmaking ter beschikking te stellen opdat 

dit binnen de voor de besteding van deze middelen gestelde marges en in goed overleg voor een 

ander passend project kan worden aangewend. 

- Taalcursussen voor de leden van speciaal asiel teams: in voorbereiding. Gezien de ontvangen 

offertes voor bedoelde taalcursussen, wordt in overweging gegeven om de resterende middelen — 

eveneens binnen de marges van het bestedingsplan - voor andere lopende projecten aan te kunnen 

wenden. 

- Train de trainer'Hostmanship': is nagenoeg afgerond; certificering van de trainers is nog pending. 

- Cursus DOC-2 en DOC — 3: in voorbereiding; KMAR heeft nieuwe datum voor 2021 voorgesteld. 

Cura•ao en Aruba zullen nu gaan afstemmen om dit te verwezenlijken. Gelet op de huidige situatie, 

zal de dag en verblijfkosten voor de betreffende deelnemers uit Aruba, uit resterende middelen 

worden bekostigd met Uw instemming. 

Module Vreemdelingentoezicht: in voorbereiding. vertraging is opgelopen in verband met Covid-19. 

Deze middelen zullen in overleg tevens aangewend worden om de trainingen computer based te 

laten geschieden voor de diverse doelgroepen. 

Cursus l& R screening/onderzoekstechnieken: in voorbereiding. 

1Het zgn. 'Schipholmodel', vgl, o.a. art. 19d van het Toelatingsbesluit als gewijzigd middels AB 2019 no. 40. 

s Vgl. art. 26 van de Comptabiliteitsverordening, AB 1989 no. 72; vgl. voorts AB 2019 no. 39, art. 3 onderdeel i. 'betreffende 

een project, dat betrekking heeft op een specifiek en acuut tookuitoefeningsospect in het kader van landsveiligheid of de 
rechtshandhaving; ". 

3 Behoudens onvoorziene kosten c.q. meerwerk. 
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Cursus Handhavingstechnieken (inclusief train de trainer): in voorbereiding. vertraging opgelopen 

in verband met Covid-19. De middelen zullen tevens aangewend worden om de trainingen computer 

based te laten geschieden. 

Module data vergaring en analvse: uitgesteld in verband met Covid-19. In overweging wordt 

gegeven om de mogelijke resterende middelen — indien van toepassing en binnen de marges van 

het bestedingsplan — in goed overleg voor andere lopende projecten aan te kunnen wenden. 

Stage 1 F Unit: gerealiseerd. 

Opleiding/stage grens en schipholprocedure: De stage bestaat uit 2 onderdelen. De 

verkenningsstage is bedoeld voor de ketenpartners om kennis te maken met de diverse 

deelprocessen. Deze stage zal in virtuele vorm geschieden. De inhoudelijke stage/opleiding- voor.6 

kandidaten van het AAT team zal in 2021 plaatsvinden. In gemeld verband wordt in overweging 

gegeven om een gedeelte van het daarvoor aangemerkte bedrag (te weten € 17.720), middels 

overmaking ter beschikking te stellen opdat dit binnen de voor de besteding van deze middelen 

gestelde marges en in goed overleg voor een ander passend project kan worden aangewend ( het is 

overigens wenselijk en raadzaam een gedeelte aan te wenden ter bekostiging van de 

daggeldvergoeding voor bedoelde kandidaten). 

Extra bijstand in de vorm van het leveren van capaciteit om het migratiebeleid door de 
ketenpartners adequaat te kunnen uitoefenen 

- Technische bijstand Wetgevingsjuristen: tijdens ambtelijk overleg aangegeven dat het 

ministerie van Justitie en Veiligheid zelf een tekort heeft aan wetgevingscapaciteit, waardoor 

het leveren van technische bijstand op korte termijn niet voorzienbaar was. In het derde 

kwartaal van 2020 is, met samenwerking van de Universiteiten van Aruba en Curaeao en de 

ministeries van Aruba, Cura•ao en Sint Maarten belast met wetgevingsaangelegenheden, de 

opleiding tot 'Certified Legislative Lawyer' aangevangen; van Aruba nemen 15 

overheidsambtenaren deel aan gemelde opleiding. Gezien het feit dat is gebleken dat enkele 

projecten uit het bestedingsplan geen toereikende middelen hebben om de uitvoering 

daarvan te garanderen, wordt U mits deze verzocht om instemming om het voor de 2 fte's 

gereserveerde bedrag (ad € 183.600,00) toe te voegen aan het nog over te maken 

restantbedrag. In gemeld verband wordt hierbij tevens instemming-gevraagd om € 85.000,00 

over te mogen maken naar het bestedingsplan overig, welke gefinancierd is door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter aanvulling van de kosten van 

verbouwing van de politiecellen aan de politiewacht in San Nicolaas. Tijdens recent ambtelijk 
overleg tussen Nederland en Aruba, is ondervoorbehoud van goedkeuring van de betreffende 

bewindslieden, deze mogelijkheid besproken en afgestemd. 

Technische bijstand door IND: begeleiders hoor/beslis: gezien de Covid-19 situatie en de 

beperkende maatregelen die te dien aanzien zijn genomen, zal de bijstand in de voorgenomen 

vorm niet kunnen worden verleend. In gemeld verband wordt verzocht om het daarvoor 

aangemerkte bedrag (€ 82.300,00)—indien dit realiseerbaar is in 2021, aan te kunnen wenden 

voor fte's vanuit de IND, ter ondersteuning van de AAT team voor een nader te bestemmen 

periode; indien zulks niet realiseerbaar is, zulks tevens over te kunnen hevelen in verband met 

het aanwenden voor andere lopende projecten, in goed overleg en binnen de kaders van dit 
bestedingsplan. 

Technische- bijstand DMB beleidsmedewerker adviseren ontwikkelen en opstellen  

werkprocessen t.a.v. grensprocedure: gezien de Co,Vid-19 situatie en de beperkende 

maatregelen die te dien aanzien zijn genomen, zal de bijstand in de voorgenomen vorm niet 

kunnen worden verleend. In gemeld verband wordt in overweging gegeven om het daarvoor 

aangemerkte bedrag (€ 27.850,00) middels overmaking ter beschikking te stellen, opdat dit — 
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binnen de voor de besteding van deze middelen gestelde marges en in goed overleg — voor 

een ander project kan worden aanwenden, dan wel opdat lokaal c.q. regionaal de vereiste 

bijstand alsnog kan worden ingewonnen. 

- Technische bijstand door IND met het opzetten van een landeninformatiesvsteem  

vergelijkbaar TOELT: gerealiseerd. 

Vertrekfonds /repatriatie: De vertrekfonds is tot op nu alleen aangewend voor het uitzetten, 

van personen naar buurland Venezuela. Behalve de kosten van vliegtickets, zijn er ook kosten 

van COVID-tests en luchthavenbelasting gebonden aan een dergelijke terugkeer. Met verzoek 

luidt om deze onkosten ook vanuit deze fonds te doen financieren en deze post tevens aan te 

wenden voor vervolgvluchten van humanitaire aard, ten behoeve van gevallen van vrijwillige 

terugkeer waarbij men niet zelf in staat is om de kosten verbonden aan een vliegticket te 

bekostigen. Deze post zal met resterende middelen worden aangevuld in het geval deze niet 

toereikend genoeg blijkt voor de beoogde doelstelling. 

- Technische bijstand KMAR voor inrichten falsificaties- unit t.b.v. documentonderzoek bij TO en  
grensbewakingsonderzoek naar migratie in Aruba: in voorbereiding. 

- Onderzoek naar migratie: het onderzoek naar migratie bestaat uit 2 onderdelen, te weten een 
onderzoek naar de migratiestromen van Venezolanen naar en van Aruba en een opiniepeiling 
onder de lokale bevolking over de migratie van voornamelijk Venezolanen. 
Onderdeel 1 is reeds afgerond en de onderzoeker heeft zijn rapport met bevindingen 

opgeleverd, voor dit onderzoek is een bedrag van US$ 9890,00 (omgerekend ongeveer € 

8.310,90) besteed. 

Onderdeel 2 is na bekomen ambtelijk advies opgedragen voor een totaalbedrag van Afl. 

28.750,00 (omgerekend ongeveer € 13.625,60). De uitvoering van de opiniepeiling wordt 

thans voorbereid en naar verwachting worden de resultaten daarvan op korte termijn 

ontvangen. 

- Vertaling van diverse documenten: in voorbereiding. 

- Ontwikkelen voorlichting en bewustwordingscampagnes mensensmokkel/mensensmokkel en  
asiel: in uitvoering. 

- Transportmiddelen t.b.v. handhavingsautoriteiten: in voorbereiding. 

- Surveillancemiddelen ( honden + surveillancecamera's): in voorbereiding. De middelen blijken 

niet toereikend te zijn. Binnen de marges van de gestelde middelen wordt overwogen om in 
goed overleg en met Uw instemming te herschikken. 

Middelen t.b.v. het bevorderen van (digitale) informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners, 
versterken van automatiseringssystemen en ICT-netwerk 

- Keteninformatisering: in uitvoering, 

- a) US$ 147,500 (omgerekend ongeveer € 123.949,50) voor de eenmalige 
implementatiekosten bij de toetreding tot de Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving, in 

verband met de aansluiting van Aruba tot de Samenwerkingsregeling ICT 
rechtshandhavingsketen Aruba, Cura4ao, Sint Maarten en Nederland; 

b) aanschaf van de hard- en software en netwerkomgeving ten behoeve van de GNC, voor een 
bedrag van Afl. 160.846,33 (omgerekend ongeveer € 76.230,50); 
c) levering van computernetwerk en installatie van Cloud ten behoeve van het Nationaal 

Centraal Bureau Terrorismebestrijding, Veiligheid en Interpol ( NCTVI) voor een bedrag van Afl. 
84.528,35 (omgerekend ongeveer € 40.060,80); 

d) het verrichten van een 'ethical hacking'- en penetratietest op het web portaal ten behoeve 

van de DIMAS, voor een bedrag van Afl. 15.750,00 (omgerekend ongeveer € 7464,45) 
e) opdracht tot het verrichten 'Interconnectivity Development', 'Payment Gateway 

Development', 'Web Portal Development', API for Immigration/'BADEX Development and 
Consultancy Services' ten behoeve van de DIMAS, voor een bedrag van :E 87.576,00. 
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Technische biistand Beleidsmédewerker ter ondersteuning met de beschriiving van digitale  

processen en procedures en schriiven van diverse,dossiers: een verzoek daartoe zal,worden  
gedaan bii de Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving. In gem.eld.verband geef ik in overweging 
om het. daarvoor.aángerrierkte bedrag (€ 14.550,00) middels overmaking ter béschikking te 
stellen,-opdat indien de Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving deze bijstand kan verlenen, 
de kosten'daarvan direct aan voornoemde Stichting-kunrién worden-voldaan;,dan wel opdat, 
indien wóóenóernde Stichting de benodigde dienstëri niet kan verlenen, ldkaalfregionaál 
_deskundig advies-kan worden ingewonnen.. 

Mét=verwijíirïg naar het'bovénstàéndé c_oncludéer `ik rriét een ëerbiedig verzoek.om het daartoe te 
willen leiden,dat het resterend gefinancierd.bedrag ten-behogve van dé Vréemdelingenkéten,-w,elke 
,door het Mini'stërié van Justitie en Veiligheid (DMB) op haarrekening is behouden, met inachtneming 

van de•hierin "verzoèhte wijzigingen, c;q. Herschikkingen en%qf aanvullingen, over te vuilhen maken naar 
dè 'reedsbekende bankrekening -van het Bureau Rampenbestrijding Aruba, die als algemeen 
beheerder van de middelen is aánggVí eten. 

Hoogachter  

De minister - ` 
mr. Andin C.G: Bikker 

L.G.Smi'•h Blvd; 76 
Grenjestad, Aruba 
tel. (2,97) 528 49í.l0 
Fax. (297) 528 753$ 
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Stadionwég 37' 

Aruba; 22 november202Q 

Refr; ÀanbiCding advies onderhondse•gunning tbv,Rrojeetonderdeel-D-lesmateriaal sub 

onderdeel 'Onderes js Progrommo's en Platfornis-- IDEAL-LEARNING, DAWERE,en 

.IXL" tbv de iniichting'.yan eèrï kwalitatief veron'ií róord Onderwijssysteem t.b.v. 

Vreemdtolige_studenten,nov.de Crisis situatie'Veneruelo. 

.Proiectdossièrs 

A. De,upgrading van specialé'•NVT docenten die dé hierna dé nodige bevoegdheid' 

íullen'genieten in het onderWijssysteern; 

D. Lesmateriaal die de NVT-programma zal'onderstéunen, 

Geachte Minister Lampe, 

Middels dit aánbiédingsbrief biedt ik u het advies aan ter uitvoering van projectdossiers A, B, 

C en D ter óndertekening'yoor de uitvoering van de aan mij opgedragen projecten zoals 

voorgesteld door de Directie Onderwijs en.het Minsiterie van Binnenlandse Zaken en 
-Koriinkrijksrelaties. 

Als gevolg van het advies van de DEA, het beleid,binnen de Rijksoverheid, de signalen vanuit 

de samenleving en de opgelopen vertraging i.v.m. de COVID-crisis is gekozen voor een 
. innovatief aanpak die.zal zorgdragen voor éen balans-tussen het Traditioneél en Digitaal 

onderwijs voor de NVT studenten. Hiermee,is het mogelijk'om een compleet ingerichte 

NVT/PRISMA school te starten per éind januari 2021 die voldoet aan de hédethdáagse 

.normen en kwaliteitseisen binnen het Onderwijs. 

Voor dit traject is mede door de leiding van SOAZA gekozen om de betreffende 
projectonderdelen openbaar uit te besteden middels hetlopvragen van diverse offertes en 

onderhandse gunning. De prójéctcoordinator heeft in samenwerking met de leiding van 

SOAZA en de adviseurs van hef Educénter diverse offertes áángevraagd middels diverse 

leveranciers van een soortgelijke K12 Onderwijsplatform. Van de beschikbare leveranciers 

en offertes is een keuze gemaakt om voor dé leéftijdscategórien twee érkende'Middel- en 

Highschoól Ohdérwijsplatforms_te gebruiken -op,ba is -van kwaliteit, riïogelijkheden, 

vermogen en bekendheid met de Digitaal Onderwijs, Service,& Garantie'. Alsmede het feit 

dat Ideal Learning en het DAWERE plátfórm gécertificëërd is irí Latijns en'Noord America. 

Hiernaast_is IXL-Learning gekozen ter ondersteuning vin het onderwijs. Tevens wordt de 

Highschoól programma erkend door Internationale organisaties zoals HIAS en de Verenigde 

Naties (UNCHR): 

PnCJ_ï9L"! 9U5Sf?f{ --i.ESf1+7ï4"rf7fi •t$OrV•ER;filSf•t l f7r QN,Vi (JCAl• r•A;1tL-Nf •'kYr; 



Departatvetlto di 

Ensefiarssa Aa-»ba 

Aan u het verzoek om dit verzoek om dit advies te akkoordereri en zorg te dragen voor de 

verdere aanbieding en accoordering door, de Ministerie van Algemene Zaken, Integriteit,. 
OyerheidszoJrg, Innovatie en Energie te bewerkstelligen en ons hieromtrent te berichten, 
zodat de leverancier en Prins Bernard_ Bestuur kunnen'overgaan tot de impiementatié. Dit 
ter aanbieding aan het Bureau Rampenbestrijding ter betaling en afhandeling. 

De leiding van SOAZA heeft rekéninghóudende-met'de toëkom'stperspëctieveri, Oivérse 
program►► á's,•géwerrste onderwijssysteem en de nodige, technische.níiddelen aangevraagd 

voor hun bedrijfsvoering en in`teracfiè met dè.studentëo middels [ DEAL LEARNING, DAWERE 
en 'IXL-Learning 'tvb Oe leeftijdscategnrie vàn,negèn jaàr•en ouder. 

Het totaal bedrag dat gemoeid gaat conform dè>offerte van°IDEAL LEARNING, DAWERE en 
IXL LEARNING tbv projectonderdeel-D-letmateriaàl is in totaal circa Awg. 278.000,---voor de 
periode van*24 maandent/m december'2022. 

PROJECTONDERDEEL-D 

ONDERWIJSPROGRAMMA PBS 

24 maanden 

jan-2021 t/m.dec-2022 

IDEAL LEARNING USA 

DAWERE HIGHSCH00L 

D L LEARNING 

$. 

$ 

85, 222.00 

63,600.00 

6,300.00 

-155;122.00$ 

Totale Raming AWG 277,668.38 

10.2e 

De totale jaarlijkse kosten per heden voor de drie Onderwijssystemen/- platformeri-worut  
geraamd op circa Awg. 140.000,=- perjaar. Hét,bedràg is binnen het goedgekeurde / 
gereserveerde bedrag van Awg. 616..154,-- tbv projectonderdeel D-lesmateriaal. Aan u het 
verzoek om zeker te stellen dat het restant bedrag beschikbaar blijft voor nog nodige 

lesmateriaal die nog besteld moet worden. Ook wordt aan u verezocht om het bedrag aan 
onvoorziene kosten van Awg„ 56.761,40 beschikbaar te, stellen voor eventuele additionele 
kosten tbv prójectsonderdeel A en D. 

Bij een efficiente verloop van de goedkeuring en betaling is het mogelijk om de NVT 
studenten uit Venézuela zo spoedig mogelijk welkom te heten'middels een volledig 

geautomatiseerde Gecertificeerde Lesmethode inclusief lesmateriaal in het Spaans met 
Nederlands (NT2/NVT) als Vak alsmede Papiamento-en de LV5/Zorgsysteeiri, 
Werkprocessen/-procèdures, Communicatieplan en een eigen Website. 

Hoogachtend, 

Belast met de coordinatie va 
' 

Duurzame Ont.1 
an,Onderwijs, Wetenschap en 
aderwijs, 

%Innr "Gew%r 

Minister van •_ ,.•, :,•, .•...•hap en Duu,rza,me Ontwikkeling 

,Dr. A. Lampe 

PRj2lËC•Db,S$6c!#.f1.—,LfSl•l• i'iR1:L•••G•h'Oc"•<'Yld5P•Tfi•JRMF i©F•i4 r?•14t/•HE' • l•{[ • P, ?. 
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MINISTERIËLÈ'BESCHIKKING 

VAN', 

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP- E'N' -',DUURZAME ONTWIKKELING 

Gelezen: 

het schrijven van de minister-president van Aruba ( ref; MAZ/4700 d.d. 7 Juni 2019), met als 

onderwerp ' Request for financial assistance to mitigate the impact of the-crisis in Venezuela 

on Aruba' waarbij een verzoek wordt gedaan om-:financiële steun te ontvangen van 

Nederland voor het omgaan met Venezolaanse migrdnfén in Aruba; 

- het projectdossier dat de Directie Onderwijs in juni 2Ól9-hëeft'opdesteld voor de uitvoering 

van onderwijs aan ande•rstalíge studenten en%of Nederlands Vreemde Taal ( NVT) -
studenten; 

de door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelén (Sustainable 
Development Goals, SDG's); 

- de aanbiedingsbrief d.d. 23 juli 2020, met Kenmerk: BRA 20/009 van het Bureau 
Rampenbestrijding; 

Overwegende: 

dat de regering van Aruba zich inspant om de SDG's, waaronder SDG 4 ' Gelijke toegang 

tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen', te halen; 

dat het Kinderrechtenverdrag voor alle kinderen in Aruba, ongeacht hun verblijfsstatus, 
geldt: 

- dat de Landsverordening Leerplicht Aruba voor alle kinderen in Aruba, ongeacht hun 

verblijfstatus, geldt; 

dat in eerdergenoemde brief van de minister-president ook aandacht is gevraagd voor 

onderwijsvraagstukken en voor de waarborging van het recht op onderwijs van 

kinderen/studenten van migranten; 

dat in het goedgekeurde projectdossier van de Directie Onderwijs ervan uit wordt gegaan 

van PRISMA/incorporatie-onderwijs, welke speciaal onderwijsprogramma's ondersteund 

voor kinderen met Nederlands als Vreemde taal; 

dat de leerresultaten van het PRISMA/incorporatie-onderwijs zorgwekkend zijn, met name 

voor de leerlingen die vanaf de leeftijd van 9 jaar in het Nederlands systeem onderwijs 
moeten volgen; 

dat bovengenoemde leerresultaten o.a. te wijten zijn aan de kloof tussen de moedertaal 

(Spaans) en de instructietaal in het Arubaans onderwijs zijnde de Nederlandse taal); 

dat er hierdoor naar een ander onderwijsmodel is gezocht waarmee gepersonaliseerd 

onderwijs aangeboden kan worden en aan de onderwijsbehoeftes van deze doelgroep 
kan voldoen; 



dat samen met een Spaanstalig digitaal platform ook de Nederlandse taal digitaal 

aangeboden kan worden via een ander platform, namelijk de NT2/Nederlands Vreemde 
Taal ( NVT); 

dat Land Aruba het aanbieden van een geaccrediteerd digitaal platform/curriculum in 

het Spaans in Aruba mogelijk wenst te maken om effectief onderwijs aan te bieden, zowel 
in een klas als op afstand; 

dat er een vergelijking is gemaakt tussen de kosten per leerling van het 

PRISMA/incorporatie-onderwijs en het digitaal platform en geconcludeerd is dat het 

digitaal platform voordeliger is dan het PRISMA/incorporatie-onderwijs; 

dat uit doelmatigheidsoverwegingen Land Aruba het gewenst acht om de aankoop uit 

de hand te gunnen; 

dat bovendien, gezien de financiële situatie van Land Aruba, deze aankoop als een 

betaalbaar alternatief wordt gezien; 

dat er drie Spaanstalige Onderwijsprogramma's geschikt zijn gevonden voor de 

leeftijdscategorieen 9 t/m 12 en 13 t/m 16; 

dat voor de leeftijdscategorie 9 t/m 12 het Middelschool Onderwijsprogramma '!deal 

School' het beste alternatief biedt voor een volledige onderwijscurriculum voor de 

leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar; 

- dat voor de leeftijdscategorie 13 t/m 16 het Highschool Onderwijsprogramma 'DAWERE-

Bachillerato Virtual-UNIQUE' het beste alternatief biedt voor een volledige 

onderwijscurriculum voor de leeftijdscategorie 13 t/m 16 jaar; 

dat ' IXL' Learning ondersteunende/remediar Onderwijs aanbiedt voor alle 

leeftíjdensgroepen en deze digitale ondersteuning wenselijk is om onderwijs op niveau te 

bieden; 

dat beide onderwijsinstituten en remedierende programma geaccrediteerde 

Spaanstalige digitaal Onderwijs curriculum in het Spaans aanbieden dat de mogelijkheden 

bezit om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken zowel in een klas als op afstand; 

dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling de keuze heeft 

gemaakt om het onderwijs aan de doelgroep Venezolaanse migranten tussen 2 en 13 jaar 

middels het Spaanstalige digitaal Middelschool Onderwijsprogramma Ideal School' aan 

te bieden; 

dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling de keuze heeft 

gemaakt om het onderwijs aan de doelgroep Venezolaanse migranten vanaf 13 jaar 

middels het Spaanstalige digitaal platform DAWERE - Bachillerato Virtual - UNIQUE aan te 

bieden; 

dat het bestuur van SOAZA ( als schoolbestuur) en de schoolleiding van ex-Prins Bernard 

School tevreden is met ' Ideal School', ' DAWERE - Bachillerato Virtual-UNIQUE' en ' IXL-

Learning' als platform voor hun dagelijkse schoolvoering; 

dat dit project met de financiële steun van Nederland mogelijk is gemaakt; 

dat bovengenoemde financiële steun is gereserveerd voor: 

• het upgraden van docenten (A.) 

• een Leerlingvolgsysteem (8.) 

• een Zorgstrucfuur (C.) en 

• de aanschaf van teermiddelen (D.);, 

dat bovengenoemde financiële steun conform aanbiedingsbrief d.d. 23 juli 2020 van het 

Bureau Rampenbestrijding is aangeboden voor een totaal van € 460.000,00 Euro; 

dat middels Stichting SOAZA een offerte is ontvangen van Ideal-School' voor een bedrag 

van Afl. 152.548,-- ( USD$85,222.--) voor twee jaar (2X12 maanden) voor 40 licenties voor 

leerlingen en coaches inclusief implementatiekosten en trainingen t/m december 2022; 



dat middels Stichting SOAZA een offerte is ontvangen van DAWERE-UNIQUE Highschool 

voor een bedrag van Afl. 113.844,-- ( USD$63,600.--) voor tweejaar (2X12 maanden) voor 

106 licenties ( plus 40) voor leerlingen en coaches inclusief implementatiekosten en 

trainingen t/m december 2022; 

dat middels Stichting SOAZA een offerte is ontvangen van ' IXL-Learning' voor een bedrag 

van Afl. 11.277,-- ( USD$6,300.--) voor de periode van twee jaar (24 maanden) voor het 

gebruik van IXL-Learning voor SAOZA voor leerlingen en coaches inclusief 

implementatiekosten en trainingen t/m december 2022; 

dat in overleg met de vertegenwoordiger van het Minister-President van Aruba is 

overwogen, rekeninghoudende met duurzaamheid,en continuiteit, om de periodes van 

van licenties vast te stellen tot december 2022; 

dat DAWERE - Bachillerato Virtual - UNIQUE speciaal gericht is op vluchtelingen en 

migranten die plotseling moesten emigreren en hun kinderen hun middelbare schoolstudie 

niet af konden maken. Venezolanen in het buitenland hebben niet de 

minimumvoorwaarden om een Nederlandstalige opleiding te volgen en met succes lid te 

worden van een nieuwe samenleving; 

Dawere biedt een educatieve oplossing voor de slachtoffers van de crisis, aangezien deze 

mensen via onze diensten kwaliteitsonderwijs kunnen krijgen, gevalideerd door het 

Ministerie van Volksmacht voor Onderwijs, zonder hun werkverantwoordelijkheden of 

familieleden; 

dat gezien dè totaal geraamde kosten hoger zijn dan Afl. 100.000, - in principe sprake dient 

te zijn van het houden van een openbare aanbesteding; 

dat vervolgens een onderhandse aanbesteding gehouden dient te worden indien geen 

openbare aanbesteding plaatsvindt; 

dat het houden van zowel een openbare als een onderhandse aanbesteding in dit geval 

als ondoelmatig geoordeeld kan worden omdat de offerte als een bijzondere aanbieding 

kan worden beschouwd, waarvan de aanvaarding in het belang van Land Aruba is gezien . 

de totale kosten per kind met dit platform lager uitkomen dan de kosten per kind bij het 

regulier onderwijs, 

dat onder de bestaande omstandigheden de meest doelmatige wijze van aanbesteding 

in dit geval een gunning uit de hand is; 

Gelet op: 

de artikelen 25 en 26 van de Comptabiliteitsverordening 1989 ( AB 1989, no.72): 

HEEFT BESLOTEN: 

I. tot intrekking van de Ministeriele Beschikking d.d. 20 juli 2020 met registratienummer 

MINOWD/A-4133/20; 

af te zien van het houden van een openbare aanbesteding of onderhandse II. 

aanbesteding zulks om redenen in de considerans vermeld en over te gaan tot 

gunning uit de hand van het genoemd projectonderdeel aan ' IDEEAL-SCHOOL' 

USA, ' Dowere International, Inc. USA / DAWERE - Bachillerato Virtual ( Dawere 

International, Inc. / DAWERE - Bachillerato (Virtual-UNIQUE INVOICE 3035 (8554 NW 

61st St Miami, Florida, USA, 33166 - UNIQUE') en ' IXL-Learning' USA, 

III. dat alle leveranciers, de trajecten van upgrading en training van docenten en 

coaches zal aanbieden alsmede het lesmateriaal, zal leveren aan de Directie 

Onderwijs als eigenaar van de licenties, die deze vervolgens in bruikleen zal geven 



IV. 

aan de `Stichting Onderwijs der,Ze.vendedags Adventisten' (SOAZA),KvK-nummer: 

S660.Ó, dil ten behoeve van de Prins Bernard Schbol'Aeuba,Adventist Academy; 

dá totale kosten voor' de aanschaf .van lesmateriaal - Projectonderdeel-D-

Licenties%Programmas - t.w.v. Avvg-277.668,38 ( 155:122,--.-USD$) ten laste te laten 

koenen van het Crisisplan Venezojaanse Vluchtelingen (Projectonderdelen A/D gran 

ABCD - Operation " Builseye") (Aruba Bank N.V, rek:, br. 0409ób0590),,-vvélke door 

Nederland door tusse_ nkomst van het Bureau Ràmpenbestrijding wordt 
géfindncierd., 

„Óranjestcid, 2- 3 •- 1 2--^ 

De' Minist6r Van Onderwijs, Wetenschap èn 
Duurzdme OntWikkelinq 

dr. Armando R. Lampe 

Afschrift dezer'te zenden'aan: 
Bureau, Rampenbestrijding; 
be Algemene= Rèkenkamer; 
De Centrale-Accountantsdienst; 
De Directie Financiën,' 
De` Directie Onderwijs; 
De Dienst Inspectie vara het Onderwijs; 
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75. 

MINISTERIELE BESCHIKKO•i 1G 

Van It " yr r tlád• 

DE'MIL\'ISTER VÁ.N'JUSTITIE, VÈIILIGHEID'EN LN:F~~TIE 

Handelende iii .overeénstemmingmét 

DE MINISTER-VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN ÉN CULTUUR 

Gelezen: 

- het . gunningsadvies van de directeur van de Dienst Openbare Werken (DOW) d.d. 9 
septérnber 2020 met als onderwerp - Gunningsadvies Onderhoud Cellencomplex 
Politiewacht te Sari,Nicólas, coriform.DOW liesrek nr 04, dj 2020" (bijgevoegd); 

- het inscbrijvingsfórmulier d.d. 28 augustus 2d20 van het bedrijf,1CVC' Construction & 
Management V.B.A., vooreen bedrag van Afl.- 504.463,62,(bijgévoegd); 

OvèrWegende: 

- dat Aruba in_ herkader van de versterking en bestendiging yan,de grensveiligheid fondsen 
vanuit 1Véderland heeft verkregen (`Bestedingsplan Vreemdelingenketen'`); 

- een deel van de beschikbaar gestelde middelen is bestemd voor infrastructurele 
voorzieningen voor hetCellencómplèx van de Politiewacht te,San Nicolaas.; 

- dat voor dit, proiect de beschikbare gelden uit het Bestedingsplan Overig, specifiek bestemd 
voor de infrastructurele voorzieningen Onderhoud "-Cellènp'orrlpfex_ Politiewacht te San 

Nicolas kunnen worden aangewend; 

- dat ais beheerder van de beschikbare middelen uit het Bestedingsplan Overig en 

Vreemdelingenketen is aangewezen het -Hoofd van het Bureau_Rampenbestrijding; 

- dat het totaal beschikbaar bedrag voor de uitvoering van het project tot onderhoud van het 
Cellencomplex Politiewacht te San Nicolas Afl. 348.61200 bedroeg; 

- dat de Dienst Openbare Werken, op verzoek van het Hoofd van het Bureau 
Rampenbestrijding, als beheerder van de beschikbare gelden uit voornoemde 
Bestedingsplannen, een Openbare aanbesteding heeft gehouden, conform DON bestek: ir 04 
dj 2020.-

dat slechts een bedrijf, te weten CVC Construction & Management VBA ('`CVC'°), zich 

inschreef, voor een inschrijfsom van Afl. 504.463,62; 
dat gezien-het totaal beschikbaar bedrag uit het Bestedingsplan Overig Afl. 348.612,00 
bedróeg, voor d2 uitvoering van de werken conform het gunningsbedr'ag een tekort' "is 

ontstáan van Afl. 135.851,62; 

dit ondergetekende, na afstemming rnét'het ministerie van jus'titie'en Veiligheid, instemde 
roer de overheveling,van Afl. 155.851,62 vanuit het Bestedingsplan Vrcemdelingenketen 




