BOOI VERDRAAIT WEDEROM DE FEITEN
KRALENDIJK- Als Ramoncito Booi de commotie niet snapt rondom zijn
antidemocratisch en dictatoriaal optreden en het wederom nodig vindt de feiten te
verdraaien is het wellicht goed nogmaals een poging te wagen om aan te tonen dat er
een groot verschil is tussen toen en nu.
Ten eerste ging het er in toentertijd om dat de UPB-kandidaat leden voor de
eilandsraad Hubert Martis, als Hoofd van de Dienst Financiën en Robby de Jongh als
Hoofd Interne Dienst volgens de Eilandenregeling Ned. Antillen (ERNA), de Algemene
Rekenkamer, het Hoofd Centraal Bureau Juridische Zaken en de Gouverneur van de
Ned. Antillen mr. Jaime Saleh geen lid van de eilandsraad mochten zijn aangezien zij
op dat moment nog “rekenplichtig ambtenaar” waren. De heer Eddy Thielman was op
het moment dat zijn geloofsbrieven werden behandeld nog steeds Staatssecretaris en
ook dat is een “onverenigbare betrekking” voor een eilandraadslid. “Simple as that”,
aldus Jopie Abraham, fractieleider van Partido Demokrátiko Boneriano.
Die omstandigheden en feiten zijn absoluut niet te vergelijken met het geval
Beukenboom, die al twaalf (12) jaar lid is van de eilandsraad (vanaf 1995) terwijl mw.
Nerry Gonzalez ook al ruim tien (10) jaar de functie van secretaris van het eilandgebied
Bonaire bekleed. In die twaalf jaar was Beukenboom bovendien nog vijf jaar
gedeputeerde van het eilandgebied en mw. Gonzalez eilandsecretaris. Niets staat dat in
de weg. Was dat het geval geweest dan had Beukenboom allang “opgehouden
eilandraadslid te zijn” zoals de ERNA zelf voorschrijft.
Gelukkig is er nog een Hof van Justitie die maandag a.s. ongetwijfeld de geloofsbrieven
van Beukenboom alsnog zal goedkeuren en de Partido Union van Ramoncito Booi
wederom in het ongelijk zal stellen. De financiële kosten van al dit gedoe zal wederom
voor rekening komen van de bevolking van Bonaire en de Nederlandse
belastingbetaler, maar dat zal Ramoncito Booi en zijn UPB-kliek een worst wezen.
Aldus Jopie Abraham, leider van de viermansfractie van de Democratische Partij in de
Eilandsraad van Bonaire.
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