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Voortgang proces fase 2.2 Wet herstel voorzieningen Sint 

Eustatius 

Aanleiding 

Op 14 maart jl. heeft de regeringscommissaris u geïnformeerd over de voortgang 

en behaalde resultaten op de verbeterstappen waarvan is afgesproken dat deze 

voor de verkiezingen van 15 maart jl. zouden zijn afgerond. In uw Kamerbrief van 

23 februari jl. heeft u toegezegd de Tweede Kamer hierover te informeren. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd bijgaande Kamerbrief te ondertekenen (bijlage 1). 

Kern 

• In het ontwerp-Koninklijk Besluit voor fase 2.2 is opgenomen dat voor de 

verkiezingen van 15 maart de volgende verbeterstappen zijn afgerond: 

1. het inventariseren en vervolgens operationaliseren van het 

normenkader; en  

2. het beschrijven en implementeren van de werkprocessen voor 

salarissen en sociale lasten, inkoop en aanbesteding en betaalverkeer. 

• Op 14 maart jl. heeft de regeringscommissaris u geïnformeerd dat deze 

verbeterstappen zijn afgerond. Het normenkader en de werkprocessen zijn 

vastgesteld, waarmee de basis is gelegd voor de organisatie om te handelen 

conform de nieuwe werkprocessen. Hiermee is voldaan aan de eerste 

voorwaarde opgenomen in het ontwerp-Koninklijk Besluit voor fase 2.2. 

• De hernieuwde processen wijken op punten af van de huidige werkwijze van 

het openbaar lichaam. Daarom zal de komende weken extra aandacht zijn 

voor het verder finetunen van de implementatie van de werkprocessen binnen 

de organisatie. Het normenkader en de werkprocessen zijn dynamische 

producten. Daarom zal het openbaar lichaam deze producten – ook na de 

vaststelling – blijven onderhouden.  

Toelichting 

• Het volgende moment waarop u de Kamer zal informeren is na uw gesprek 

met de nieuwgekozen gedeputeerden en eilandsraadleden. Dit gesprek zal 

naar verwachting begin april plaatsvinden. 

• In dit gesprek zal u hen vragen zich te committeren aan het realiseren van de 

verbeterstappen die ná de verkiezingen moeten worden gerealiseerd. Over 

deze verbeterstappen zijn reeds afspraken gemaakt met het openbaar 

lichaam en zijn tevens opgenomen in het ontwerp-Koninklijk Besluit voor fase 

2.2. 
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• U heeft in de beantwoording van het SO van 8 maart jl. toegezegd de Tweede 

Kamer twee weken de tijd te geven om te reageren op het bereikte resultaat 

voordat het Koninklijk Besluit ter ondertekening aan de Koning wordt 

aangeboden. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

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

ambtenaren geanonimiseerd.  

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief voortgang proces 

fase 2.2 

 Ter ondertekening 

2 Brief regeringscommissaris 

voortgang fase 2.2 

 Ter informatie 

 




