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Hierbij richt ondergetekende

In de openbare vergadering van de eilandsraad van het ellandgebied-'Bo_'Var'f
hedenmorgen heeft de PDB-fractieverklaard dat zij van mening is dat detunctie
van adjunct-eilandsecretaris onverenigbaar is met de betrekking van lid van de

eilandsraadvan het eilandgebiedBonaire.
Ondergetekende deelt de mening van de PDB-fractie niet, aangezien artikel 12,
eerste lid onder h en i van de Eilandenregeling NederlandseAntillen bepalen dat
het lidmaatschap van de eilandsraad onverenigbaar is (voorzover hier van
belang) met de betrekking of functie van secretaris en ambtenaar, met het
ontvangen of uitgeven van gelden van het eilandgebied belast of aan enige aan
het bestuur van het eilandgebied ondergeschikte administratie rekenplichtig.
Het eilandgebied
Bonaire kent momenteel vier (4) adjunct-secretarissen,
waaronder: dhr. R. Thomas (momenteel ter beschikking gesteld aan de UPBfractie in de Staten van de Nederlandse Antillen), dhr. W. Cecilia, mevr. N.
Chirino en ondergetekende (momenteel op non-actief gesteld in verband met
vervullen van het lidmaatschap van de Staten van de Nederlandse Antillen).
Een adjunct-eilandsecretaris
wordt njet benoemd door de eilandsraad doch door
het bestuurscollege.
Een adjunct-eilandsecretaris
is een ambtenaar
die
toegevoegd is aan het bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire en
ressorteert onder het Bureau Eilandsecretris.

Artikel 7, derde lid van het Reglement van Orde van de vergaderingen van de
eilandsraad van het eilandgebied Bonaire bepaalt dat bij afwezigheid, befet of
ontstentenis van de secretaris hij vervangen wordt door de adjunct-secretaris
van het eilandgebied Bonaire.

oRso-

i
;

Ondergetekende is een (1) van de vier (4) adjunct-eilandsecretarissen
van het
eilandgebied Bonaire. Wie de eilandsecretaris bij haar afwezigheid waarneemt,
wordt door het bestuurscollege bepaalt en niet de eilandsraad.
Aangezien ondergetekende uit monde van de voorzitter van de eilandsraad heeft
gehoord dat hij mogelijkerwijs het versJag van de eilandsraad, waarin de
eilandsraad de toelating van ondergetekende
tot de. eilandsraad heeft
goedgekeurd, ter toetsing aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen zou
gaan veer/eggen, verzoekt ondergetekende U hierbij beleefd doch dringend hem,
per 22 juni 2007, ontheffing uit dan wel ontslag van de functie van adjunct
eilandsecretaris van het eilandgebied Bonaire te verlenen.
In afwachting van een spoedig en gunstig
ondergetekende met de meeste hoogachting.

antwoord

Uwerzijds,

Hoogachtend,
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Onderwerp:
ontslaguit
functie adiunct-eilandsecretaris
heer-A.T.C.
Nicolaas
beslissen
punten:
-

Advies/te
-

akkoord gaan om de heer Anthony T.G. Nicolaas per 22 juni 2007, te ontstaan uit de functie van adjunctontslaan uit de functie van adjunctEilandsecretaris in hat kader van zijn benoeming als eilandsraadlid;
eilandsraadlid;
- bijgaandeconcepten
vaststellen.
concepten vaststellen.

Toelichting:

De hear Anthony T.G. Nicolaas, adjunct-eilandsecretaris,verzoekt u in zijn schrijven van 22 juni 2007 om hem
per 22 juni 2007 Ie ontheffen dan wel ontslaan wit de functie van adjunct-eilandsecretaris,zodat hij per 2 juli
2007 als lid van de Eilandsraadkan worden toegelaten.
Gelezen
Gelezen de bovenaangehaaldebrief wordt u college voorgesteld omakkoord hillrmee te gaan. De betreffende
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ontslag als adjunct-eilandsecretaris

Naar

Geachte hear Nicolaas,
aanleiding van uw boven aangehaald schrijven delen wij u made dat wi; besloten hebben u,
juni 2007 te ontslaan uit de functie van adjunct-eilandsecretaris.

per 22

Het desbetreffend eilandsbeslurttreft u bijgaand als bijlage aan.
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Eilandbesluitvan

bestuurscollegevan hat eilandgebied Bonaire

Gelezen:
hat schrijven van 22 juni 2007 van de hear Anthony T.G. Nicolaas, ambtenaar in vasta dienst, alhier;

T.G.Nlcolaas,
ambtenaar vastadienstbij hatBureauEilandsecretaris,
ethier,Inhet
in

Anthony

heer

de

dat

Overwegende:

kader van zljn benoeming als eilandsraadlid ontslag dient te worden verleend uit de functie van adjuncteilandsecretaris;
Gelet op:
de Landsverordeni n9 Materieel Ambtenarenrecht

(P.B. 1964, no.159), zoals gewijzigd;

HEEFT BESLOTEN:

de heer Anthony T.G.

2007,

om redenen in de considerans vermeld, gerekend te zijn ingegaan 22 juni

Nicolaas, ambtenaar in vasta dienst bij het Bureau Eilandsecretaris. alhier. ontslag ta verlenen uit de
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