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Geachte heer Kamp,
In de brief van 7 augustus 2009, nummer 29010/93, is door de bestuurscolleges van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegezegd dat de bestuurscolleges voor 1
september 2009 een inhoudelijke reactie zouden geven op de voornemens van de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U heeft deze voornemens in uw
presentatie van 14 juli 2009 uiteengezet en bovendien werd ons een concept
toegezonden voor een besluitenlijst inzake minimumloon, uitkeringen en
tewerkstellingsvergunningen.
De bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben de voornemens in
een gezamenlijke vergadering diepgaand besproken aan de hand van de conceptbesluitenlijst. Gemakshalve is de reactie daarom neergelegd als aantekeningen bij
en commentaar op die besluitenlijst. Het gaat hier om een eerste reactie onzerzijds.
Uit het overleg met u en uit de briefwisseling omtrent de presentatie is duidelijk
geworden dat de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
omtrent zijn voornemens graag een bestuurlijk akkoord zou hebben gesloten met de
eilandsbesturen. Uit de reactie die op diens voorstellen kunt u echter opmaken dat
de huidige voorstellen daartoe wat ons betreft onvoldoende basis geven.
Het bestuurscollege van Bonaire heeft er behoefte aan om uiting te geven aan
gevoelens van zorg en ongerustheid over de inhoud van de voorstellen. Deze zorg
hebben wij omdat de voorstellen niet of nauwelijks bijdragen aan een verbetering van
het voorzieningenniveau op Bonaire. In combinatie met de voornemens van de
Nederlandse regering op fiscaal gebied is het zelfs goed mogelijk dat voor personen
die aanspraak maken op minimumloon of uitkeringen sprake zal zijn van een reële
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achteruitgang in het besteedbaar inkomen. dat is verontrustend en is voor ons niet
acceptabel.
De gedetailleerde reactie is opgenomen in de bijlage bij deze brief. Voorzover daar
misverstanden over zouden kunnen ontstaan voegen wij hieraan toe dat de
gemaakte opmerkingen, aantekeningen en commentaren niet bedoeld zijn als een
limitatieve opsomming. En anderzijds, indien over een onderdeel geen opmerkingen
worden gemaakt, wil dat niet zeggen dat de met het gestelde in dat punt ingestemd
wordt. Wel is de reactie bedoeld als een opstap naar nader overleg over de
voornemens van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire,
de gezaghebber,
de secretaris,
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