
STATEN VAN SINT MAARTEN Aan de Voorzitter van de Staten van St. Maarten 

Wilhelminastraat # 1, 

Philipsburg 

Sint Maarten. 

Ingck. 1 4 FEd 2017 
Vol nr.  - 5 
Par. 

Parliament of Sint Maarten 

Staten van Sint Maarten 

NY,  

Philipsburg, 9 februari 2017 

Hoogac 

scot-Williams 

er/Initiatiefnemer 

Wilhelminastraat # 1, Philipsburg, Sint Maarten 

T: + (1-721) 549-0140 I E: sarah.wescot-williams@sxmparliament.org . I W:www.sxmparliament.org 

Betreft: Memorie van Antwoord m.b.t. de lnitiatieflandsverordening tot instelling van een 

Timeshare Autoriteit en de initiatieflandsverordening herziening van de regels betreffende 

timeshare. 

Geachte Voorzitter, 

Middels deze doe ik de Staten toekomen de Memorie van Antwoord m.b.t. de 

lnitiatieflandsverordening tot instelling van een Timeshare Autoriteit (ZJ 2013-2014-037), 

respectievelijk de initiatieflandsverordening herziening van de regels betreffende timeshare (ZJ 

2013-2014-038). 



Parliament of Sint Maarten 

Staten van Sint Maarten 

Zittingsjaar 2013-2014-037 

Initiatieflandsverordening tot instelling van een 

Timeshare Autoriteit (Sint Maarten Timeshare Authority 

Ordinance) 

Memorie van Antwoord naar aanleiding 

van het Eindverslag. 
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De initiatiefnemer is de Centrale Commissie van de Staten erkentelijk voor de behandeling van 

het onderhavig ontwerp en de door de eden van deze cornmissie geuitte aandacht het 

onderwerp "Timeshare" te doen vastleggen in een 2-taI ontwerp-landsverordeningen. 

De United People's Party-fraktie: Antwoord: In de Memorie van Toelichting is ondergetekende 

langdurig stilgestaan bij de historie en totstandkoming van het ontwerp en de daarbij 

betrokken personen en voorziet derhalve geen potentiele aanspraken die voortzetting van dit 

ontwerp in de weg zouden kunnen staan. 

De Marlin-Romeo-fraktie: Antwoord: Ondergetekende is de fraktie erkentelijk voor de 

betoogde steun. 

De De Weever-fraktie: In de Memorie van Toelichting is ondergetekende langdurig stilgestaan 

bij de historie en totstandkoming van het ontwerp en de daarbij betrokken personen en 

voorziet derhalve geen potentiele aanspraken die dit ontwerp in de weg zouden kunnen staan. 

Verder is bij de Staten van St. Maarten de oorspronkelijke ontwerpen, verslagen e.d. 

beschikbaar voor raadpleging door de leden die zulks zouden wensen. 

De Lake-fraktie: Ondergetekende neemt kennis van de opmerkingen van de fraktie. 

Sint Maarten, 9 februari 2017 



Parliament of Sint Maarten 

Staten van Sint Maarten 

Zittingsjaar 2013-2014-038 

lnitiatieflandsverordening tot herziening van de regels 

Betreffende Timeshare (Timeshare Ordinance) 

Memorie van Antwoord naar aanleiding 

van het Eindverslag. 

De initiatiefnemer is de Centrale Commissie van de Staten erkentelijk voor de behandeling van 

het onderhavig ontwerp en de door de eden van deze cornmissie geuitte aandacht het 

onderwerp "Timeshare" te doen vastleggen in een 2-tal ontwerp-landsverordeningen. 

De United People's Party-fraktie: Antwoord: In de Memorie van Toelichting is ondergetekende 

langdurig stilgestaan bij de historie en totstandkoming van het ontwerp en de daarbij betrokken 

personen en voorziet derhalve geen potentiele aanspraken die voortzetting van dit ontwerp in 

de weg zouden kunnen staan. 

De Marlin-Romeo-fraktie: Antwoord: Ondergetekende is de fraktie erkentelijk voor de betoogde 

steun. 

De De Weever-fraktie: In de Memorie van Toelichting is ondergetekende langdurig stilgestaan 

bij de historie en totstandkoming van het ontwerp en de daarbij betrokken personen en 

voorziet derhalve geen potentiele aanspraken die dit ontwerp in de weg zouden kunnen staan. 

Verder is bij de Staten van St. Maarten de oorspronkelijke ontwerpen, verslagen e.d. 

beschikbaar voor raadpleging door de eden die zulks zouden wensen. 

De Lake-fraktie: Ondergetekende neemt kennis van de opmerkingen van de fraktie. 

Sint Maarten, 9 februari 2017 

De Indiener/in ti 	emerT 

Wilhelminastraat # 1, Philipsburg, Sint Maarten 

T: + (1-721) 549-0140 I E: sarah.wescot-williams@sxmparliament.org . I W:www.sxmparliament.org 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

