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De Staten hebben in hun vergadering van de Centrale Commissie van ge- 

dachte gewisseld met de regering over de Ontwerplandsverordening tot 

vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2016. 

De Staten beschouwen het onderhavig ontwerp voldoende voorbereid te 

zijn indien de hieronder gestelde vragen tijdig voor de openbare behandeling zijn 

beantwoord opdat het ontwerp in een openbare vergadering kan worden 

behandeld. 

Het lid van de Marlin - Romeo -fractie heeft de hiernavolgende vragen. 

Algemeen  

De fractie verneemt graag of de ministeries in staat waren om hun doelen 

te bereiken zoals geprojecteerd in de begroting van 2015. Indien dit het geval 

was, kunnen de Staten een gedetailleerd overzicht hiervan per ministerie 

ontvangen? In essentie wil de fractie graag de plannen van de ministeries, wat is 

verwezenlijkt en de daaraan gerelateerde kosten, ontvangen. Dit is nodig om een 

betere vergelijking te maken met wat er voor 2016 is gebudgetteerd. 

Kan de regering een prioriteitenlijst voor wat betreft beleid voor 2016 

verstrekken alsook een lijst met mogelijke risico's gerelateerd aan deze begroting 

door gebrek aan middelen? Kan de regering aangeven of de mogelijkheden van 

gedeelde diensten (shared services) is onderzocht gelet op de beperkte middelen 
die beschikbaar zijn (bijvoorbeeld vermindering van het aantal systemen, fuseren 

van HR afdelingen, person eel verdelen over de afdelingen etc.)? Hoeveel zal 

worden bespaard als de administraties van de verschillende ministeries worden 

gekoppeld? 
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Ministerie van Algemene Zaken  

De fractie wenst te vernemen wie de eigenaar van het nieuwe 

overheidsgebouw is? Deze informatie houdt verband met de verkoop van het 

gebouw. Wat is de huidige waarde? 

Zijn er middelen begroot voor de verkiezingshervorming? Wat zullen de 

kosten zijn die ermee gemoeid zijn? 

Wat gebeurd er met die ambtenaren die tussen de naden van het 

systeem vallen en niet op hun werk verschijnen, soms voor maanden en zelfs 

voor jaren niet, of anderen die wel op hun werk verschijnen maar niets 

uitvoeren gedurende een werkdag, maar toch de voile 100% van hun salaris 

ontvangen en zodoende een belasting voor de begroting betekenen? Hoeveel 

van deze gevallen zijn er? Wat wordt er in deze gevallen gedaan? Waarom 

wordt het geen-arbeid-geen-salaris-principe niet toegepast? In plaats van dit 

soort ambtenaren te belonen, dient de overheid zorg te dragen dat het 

HR-cyclus op de juiste wijze wordt toegepast en dat de hard werkende 

ambtenaren in de schalen en treden warden geplaats waarop zij recht 

hebben. Er zijn ambtenaren die met een landsbesluit rondlopen dat niet in 

overeenstemming is met hun reele functie. Hoeveel van die gevallen zijn er 

nog steeds? Wat is er gebeurd met de kerntaken analyse dat in 2014 van start 

is gegaan? Is het afgerond en zijn de bevindingen uitgevoerd? Kunnen de 

Staten een kopie hiervan ontvangen? 

Waarom zijn er geen middelen begroot voor het Integriteitsbureau? Op 

pag. 18 van de Memorie van Toelichting wordt het bureau specifiek genoemd. 

Waarom is dit geen prioriteit? De begroting van de Brandweer is met NAfl. 

130.000 verhoogd. Welke zijn de redenen voor deze verhoging? De begroting 

van Burgerzaken is verlaagd met NAfl. 185.000. Welke invloed zal deze 

verlaging hebben op de functionering hiervan? Dit moet in het bijzonder 

bezien warden in het kader van de verantwoordelijkheden van de afdeling en 

de noodzakelijke modernisering van identiteitsdocumenten (ID-kaarten) en 

rijbewijzen. De begroting van Facilitaire Zaken is verhoogd met 426%. Kan 

hiervoor een uitleg warden gegeven? De post voor gratificatie en overwerk is 
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verhoogd met 151%. Wat is de red en hiervoor? Is er een structu reel probleem 

dat moet worden opgelost? Zijn alternatieve maatregelen overwogen? 

De fractie wenst te weten of er geen continuIteit is in de overheid. 

Melding is gemaakt dat er geen continuiteit is in de overheid, maar de SG's en 

afdelingshoofden zijn permanent. SteIt de regering dat zij niet op de hoogte is 
van de prioriteiten van de afdelingen? Kan de regering deze stelling 

verduidelijken? Kan de regering de volgende uitspraak verduidelijking: 

"wanneer gelden worden ontvangen, zullen deze worden verdeeld". Naar de 

mening van deze fractie is het een zeer gevaarlijke uitspraak, want iedereen 

zal willen weten wie allemaal uit die pot krijgt. Met betrekking tot het 

koppelen van de ministeries. Er is een lopend project gaande. Waarom is dit 

lopend project stopgezet? Begrijpt de regering wat er bedoeld wordt met de 

koppeling van de ministeries? Kan de regering dit verduidelijken? Kan de 

regering duidelijkheid verschaffen inzake de bewakers die overuren moeten 

werken? Wat bedoelt de regering met de uitspraak "overwerk is nodig en er 

zijn geen bewakers aanwezig"? Met betrekking tot het koppelen van 

ministeries is gesteld dat de achterliggende gedachte is om de verschillende 

ministeries te koppelen om de lasten voor de overheid te verminderen. 

Verschillende personen werkzaam bij de BAK waren hiervan op de hoogte 

gesteld en zij vallen eveneens onder het ministerie van Algemene Zaken. 

Leg uit wat de waarde van het nieuwe regeringsgebouw is. De 

marktwaarde is NAfl. 25 miljoen terwijI de veilingswaarde is NAfl. 17 miljoen? 

Op grond van het gesloten contact, wat zullen de maandelijkse 

betalingen zijn voor het nieuwe regeringsgebouw? Wat wordt er nu betaald? 

Wat wordt er maandelijks buiten het contract om betaald? Hoe groot is het 

verschil tussen wat er toen werd betaald en wat er op dit moment wordt 

betaald? Hoeveel zal er bespaard worden? 

Hoeveel geld heeft de regering gedurende de laatste drie jaar betaald aan 

juridische bijstand? Wat is het uitgangspunt om zaken voor de rechtbank te 

brengen? Naar aanleiding waarvan wordt een gerechtelijke procedure 

beeindigd? De regering heeft een bepaalde zaak tot drie maal toe verloren, 

zal de regering deze zaak voor een vierde keer voor brengen? Hoeveel 
lopende zaken heeft de regering voor 2016? Hoeveel rechtszaken heeft de 
regering tot dus ver verloren in 2014-2015? Hoeveel zaken heeft de regering 
in dezelfde periode gewonnen? Kan bevestigd worden of de Brandweerdienst 

de regering voor de rechter heeft gedaagd? 
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Wat wordt er gedaan om de fouten van de HR-afdeling te beteugelen? Er 

zijn veel ambtenaren die ontevreden zijn, documenten gaan verloren. Wat 

wordt er gedaan om die situaties te verhelpen? Meer details kunnen worden 

gegeven indien nodig. Het was ook een punt van zorg sinds de laatste keer. 

De kerntaken analyse: zal deze regering het weer opnemen? Het is opzij 
gezet door de voormalige minister. 

Zal de Burgerlijke stand passen in het nieuwe regeringsgebouw? Wat 

gebeurt er met de paspoortmachines die al voor meerdere jaren in het 

nieuwe gebouw zijn geplaatst? De situatie van de Burgerlijke stand is 

betreurenswaardig. Wat is eer met de plannen gebeurd voor de uitbreiding 

van de Burgerlijke stand en het Ontvangerskantoor? Tekeningen werden 

gemaakt door Nieuwe Werken. Waar zijn deze tekeningen? Een studie is al 

uitgevoerd op deze uitbreiding. Met betrekking tot het scan nen van 

documenten in het archief, zijn er plannen om deze te scannen om de 

geschiedenis van Sint Maarten te redden? Kan de huidige minister de Staten 

informeren of hij door zijn ondersteunend personeel over actuele zaken op de 

hoogte is gebracht? 

Ministerie van Financien  

De fractie verneemt graag welke projecten die vallen onder 

kapitaalinvesteringen prioriteit hebben. Welke zijn de prioriteiten per 

ministerie? Kunnen de Staten een overzicht hiervan ontvangen? Kan de stand 

van zaken worden aangegeven ten aanzien van dat beleid en ander financieel 

beleid dat momenteel wordt ontwikkeld? Wat is het schuldenplafond van het 

land en hoeveel is tot nu geleend van dat maximum? 

Heeft de regering een beleid voor reserves (een beleid dat een bepaald 

niveau van de financiele middelen die overheid zal behouden schetst om 

storing in serviceverlening te voorkomen in het geval van onverwachte 

inkomsten tekorten of onvoorziene uitgaven) of zijn er plannen om een 
dergelijk beleid in de toekomst te ontwikkelen? Heeft de overheid reserves bij 

de bank? Indien dit het geval is, wat is het bedrag? Wat wordt ondernomen 

om grotere nadruk te leggen op planning op lange termijn om budgettaire 
uitdagingen te kunnen identificeren en erop te kunnen anticiperen voordat ze 
onhandelbaar worden? Is er beleid gewijzigd in de Belastingdienst om extra 

inkomsten te kunnen genereren? Wat zijn deze initiatieven? Welke zijn de 

huidige en geplande maatregelen? Hoe zullen deze maatregelen kleine 
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bedrijven raken waar Sint Maarten een groat aantal telt? Hoeveel van de 

kapitaalinvesteringen is in 2015 gebruikt? En waarvoor? Kunnen de Staten 

een overzicht ontvangen hiervan? Zijn er nog middelen beschikbaar? Indien 

dit het geval is, hoeveel? Kan een vergelijking van de kapitaalinvesteringen 

van 2010 tot 2015 per ministerie worden verkregen? 

Als de mogelijkheid van lenen bestaat, waar zullen deze middelen 

vandaan komen? Van wie, welke overheid of entiteit zal het geld lenen en 

tegen welke rente? Welke stappen heeft de regering ondernomen am 

inkomsten te verhogen? En welke inkomstenverhogende maatregelen zijn 

gepland? Wat is de stand van zaken met betrekking tot het IVUV project? 

lndien hier nog steeds aan gewerkt wordt, is dit project opgenomen in de 

begroting 2016? Hoeveel verlies wegens fraude, over betaling en betalingen 

aan niet-subsidiabele begunstigden van overheidsgelden zijn er? Hoe is het 

bedrag van NAfl. 12 miljoen dat de casino's verschuldigd zijn, berekend? 

In het licht van transparantie, wie zijn de consultants? Kunnen de Staten 

hun namen vernemen? Welke bedrijven geven technische bijstand? Wie zijn 

de advocaten, enz.? Kan de regering deze vragen in detail beantwoorden? 

Voor de eerste kwartalen had kunnen gebeuren. Wat waren de kosten?, Het 

eerste en tweede kwartaal hadden gegeven kunnen warden. Waarom is dit 

niet gegeven? 

Als een voormalig lid van het Cft en nu als minister van Financien, hoe 

groat schat de minister de kans dat de Cft de begroting zal goedkeuren of het 

verzoek zal doen om de begroting 2016 te wijzigen? Wat zijn de kansen 
gebaseerd op de ervaring van de minister? Zal er in de begroting ruimte zijn 

am aanpassingen te doen? Tot hoever kan de regering gaan? 

Welke stappen zijn er genomen ter zake van de indirecte belastingen? Dit 

in het bijzonder bekeken in het licht dat de regering op zoek is naar manieren 

om inkomsten te genereren en dat er illegale personen zijn die niets bijdragen 

aan de schatkist. Welke maatregelen warden er genomen zodat de bedrijven 

hun "fair share" aan belasting betalen? Wordt er gewerkt aan de invoering 

van een containerbelasting? 

Kunnen de Staten met de minister overeenkomen dat er een 

maandelijkse update wordt gegeven inzake de realisatie van de begroting am 

te verzekeren dat de begroting oak wordt gerealiseerd zoals genoemd? 
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Ministerie van Justitie 

De personeelskosten van het Korps Politie zijn verhoogd met NAfl. 2 

miljoen, dat een verhoging van 10% is. De personeelskosten voor de 

gevangenis zijn verhoogd met 64,7%; de lmmigratiedienst met 17.7%; 

Landsrecherche met 58%. Zullen deze verhogingen het personeelstekort 

oplossen? Is er extra personeel in dienst genomen om de situatie van de 

criminaliteit te verhelpen? Wat zijn de oorzaken van het personeelstekort? 

Van alle ministeries behalve twee, te weten het ministerie van Financien 

en van Justitie, zijn de personeelskosten drastisch verlaagd. De algehele 

verhoging van de personeelskosten van het ministerie van Justitie is ongeveer 

NAfl. 8 miljoen. Het personeelsoverzicht in Staat B, pag. 51, toont dat alleen 4 

vacatures zijn begroot voor 2016 voor een totaal van NAfl. 3,5 miljoen. Wat 

zijn de redenen voor deze verhoging? 

De fractie verzoekt dat overwerk van politieagenten en onderbezetting 

worden geprioriteerd in 2016 en dat klachten worden uitgezocht. Ook dienen 

politieagenten trainingen te blijven ontvangen op het gebied van veiligheid. 

Ministerie van Onderwiis, Cultuur, Jeugd en Sport Zaken  

Wat is het huidig beleid voor wat betreft schoolbussen? Worden 

maatregelen getroffen om a. uitgaven te verlagen en b. en de nauwkeurigheid 

van facturen te controleren en beheren? Wat wordt ondernomen cm de 

veiligheid van studenten op schoolbussen te verzekeren? Zijn middelen 

gealloceerd cm ervoor zorg te dragen dat het beleid wordt geimplementeerd 

en uitgevoerd? 

Wat is ons rendement op de investering met betrekking tot de 

financiering van onderwijs? Welke garanties c.q. maatregelen zijn voorhanden 

om te verzekeren dat scholen op hoog niveau functioneren? Welke incentives 

zijn er om jonge mensen voor te bereiden om als onderwijzers te worden 
geplaatst bij openbare scholen in plaats van prive/gesubsidieerde scholen? 
Studeren in de regio wordt vaak genoemd. Kan de regering aangeven wat 

studeren in de regio betekent? In essentie, waar verzoeken onze studenten 

cm te mogen studeren? 
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Op pag. 14 wordt aangegeven dat Personeel kosten zijn gestegen met 

24.8%. Kan dit worden uitgelegd? Subsidies en bijdragen zijn gestegen met 

222%. Kan een overzicht word en gegeven van deze subsidies? Een 

begrotingsverhoging van 39.2% wordt geprojecteerd voor de Dienst Examens. 
Kan dit warden verduidelijkt? 

Personeel kosten voor Onderwijs zijn verlaagd met 10.9%. Kan dit warden 

uitgelegd? Wat wordt gedaan ten aanzien van niet-gedocumenteerde 

kinderen in het openbaar onderwijs? Hoe zal de verlaging van de 

personeelskosten worden gecompenseerd in relatie tot de toename van de 

inschrijvingen? Welke maatregelen worden genomen om de kosten op de 

begroting gerelateerd aan niet-gedocumenteerde kinderen in te perken? Zal 
de wetgeving ten aanzien van de leerplicht worden herzien? 

De totale begroting voor de post Personeel van derden voor het gehele 

ministerie is verhoogd met 249%. Kan hierover nader toelichting warden 

verschaft? Is er enig verschil geconstateerd in de kwaliteit van het onderwijs 

van de publieke scholen en die van de gesubsidieerde scholen? Als dat het 

geval is, wat zal er gedaan warden om dat probleem het hoofd te bieden? 

Kunnen de Staten een overzicht ontvangen van het aantal leerlingen dat 

geslaagd zijn om naar de verschillende secundaire onderwijsniveaus 

(vwo/havoitklivsbo) te gaan? Kan dit overzicht gespecificeerd worden per 

basisschool? Kan ook de gevolgen per school warden gespecificeerd per 

basisschool als gevolg van de inkorting in de begroting? 

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid  

Zijn de waterreserves genoemd als inkomsten terugkerende inkomsten of 

niet en hoeveel was geIncasseerd in 2015? Waarom is de overheidsbijd rage 

voor SZV niet begroot onder het ministerie van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid? De toelichting vermeld dat een bedrag van NAfl. 10 
miljoen is begroot, maar het "getallenboek" vermeld een bed rag van NAfl. 7 

miljoen. Waar is het verschil van NAfl. 3 miljoen gebleven? Heeft dit verband 

met de NAfl. 20 of 30 miljoen dat momenteel in de media is aangekaart in 

relatie met GEBE? 

Is er een plan van aanpak om risico's te verlagen en om bottlenecks te 
vermijden? Hoeveel personen waren in 2015 werkeloos en welke maatregelen 
warden genomen am dit aantal in 2016 te verlagen? Zijn voldoende middelen 
gereserveerd voor een mogelijke epidemische uitbraak van Zika en wat is dat 

bedrag? Het budget voor Sociale ontwikkeling is verlaagd met 31%, Sociale 

7 



diensten met 27.5% en Collectieve preventie met 18.4%. In welke 

programma's zal worden gesneden? Hoe zullen deze bezuinigingen van 

invloed zijn op deze programma's? Wie zullen worden geraakt door deze 

bezuinigingen? Welke voorzieningen worden voorbereid voor de vergrijzing 

van de bevolking? Zijn deze in de begroting opgenomen? 

Verwezen is naar 5 miljoen en non-actieve werknemers. Kan de regering 

uitleggen wat wordt bedoeld met non-actieve werknemers en de 5 miljoen? Is 

het fonds voor personen die voorheen werkten en nog steeds recht hebben op 
non-activiteitsverzekering? 

Welke investeringen heeft de regering gedaan in GEBE en het 

waterbedrijf? 

Er is gesteld dat de VSA een schoonmaak heeft gedaan waarbij is 

geconstateerd dat personen onterecht onderstand kregen. Kan duidelijkheid 

hierover worden verschaft aangezien er geen geschikte begunstigden zijn? Dit 

was een van de redenen om over te gaan tot het linken van de ministeries, om 

deze hiaten te voorkomen en voor synchronisatie te zorgen. 

Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en  
Telecommunicatie  

Kunnen de Staten een lijst van economische groei initiatieven voor 2016 

ontvangen? Hoe zullen de kapitaal investeringen bijdragen aan onze 

economische ontwikkeling? Wanneer zal de NAfl. 12 miljoen van de casino's 

worden geincasseerd? Hoelang was deze NAfl. 12 miljoen achterstallig? 

Hoe hebben de casino's een schuld van NAfl. 12 miljoen geaccumuleerd? 

Melding is gemaakt van het feit dat het achterstallig was vanaf 2007 terwijI 

ook is vermeld dat de wet dateert van 1969 wat 47 jaar geleden is. Wanneer 

zijn deze gelden verjaard? Is de NAfl. 12 miljoen voor de sociale premies? Kan 

de regering een verklaring hiervoor geven? In 2007 was er een rechtszaak en 

de uitspraak was dat de regering geen gronden had om premies van casino te 

incasseren. Stelt de regering dat van 2007-2015 niets is gedaan? Er is geen 

wetgeving voor schoolbus mobiliteitsbeleid en kruising van de scholen bussen. 

Wordt dit getolereerd? Kan uitleg worden gegeven wat er bedoeld wordt met 

tolereren? 

Hoe zullen we Sint Maarten pronnoten? Wat is het plan van aanpak? Is er 

het voornemen om de wetgeving dat de fees voor casino's reguleert te 

8 



amenderen of te herzien? Wat is de stand van zaken voor wat betreft de 
gaming control board? 

Op pag. 22 zijn geen gelden begroot voor het Bureau Intellectueel 

Eigendom. Kan een uitleg hiervoor worden gegeven? Op pag. 23 is Personeel 

van derden verlaagd met 41.9%. Kan dit worden uitgelegd? En hoe zal dit het 

functioneren raken? Overige goederen is verlaagd met 29%. Hoe zal dit de 

activiteiten raken? Kan een overzicht van de risico's gelieerd aan deze 

begroting worden verschaft? Kan de regering uitleggen wat ROI betekent? 

(Return on Investment). Kan de regering een toelichting geven wat wordt 

bedoeld met "catch 22"? Wat is dit Asiqura systeem? Kan dit worden 

uitgelegd? Wat is er aan de hand met de bescherming van de consument 

agentschap en de Consumentenautoriteit? Wat is de stand van zaken ervan? 

Waar werkt het ministerie momenteel aan? Kunnen de Staten worden 

voorzien van een uitleg over de schoolbus mobiliteitsplan evenals een uitleg 

verkrijgen van wat er wordt gedaan voor de veiligheid van de schoolkinderen 

in de schoolbussen? Wat wordt bedoeld met de positionering van de 
schoolbus? The Harbor betaalde NAfl. 1.8 miljoen? Mr. Mingo is afwezig, is hij 

de enige die deze vraag kan beantwoorden? Aan welke wetgeving zal de 

Centrale Bank werken? De Centrale Bank zal werken aan de bescherming van 

de consumenten en de Gaming Control Board wetgeving? Kan meer uitleg 

worden gegeven over de hulp die nodig is voor deze belangrijke wetgeving? 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimteliike Ordening, Milieu en  

Infrastructuur 

Op pag. 25 wordt vermeld dat de kosten voor de Beheerstort Plaats zijn 

gestegen met NAfl. 1.7 miljoen. Hoe zal dit bedrag worden gebruikt? Welke 

plannen zijn er om de verdere groei van de vuilnisstortplaats te controleren? 

Zijn alternatieve maatregelen onderzocht? En wat houdt ons terug deze 

maatregelen uit te voeren (recycle fabriek)? Wanneer zullen we "groen" 

worden? Wordt publieke voorlichting ontwikkeld am de bevolking bewuster te 

maken van vuilnis productie? Zijn er investeringen in kapitaal investeringen 

voor alternatieve energie? 
Waarom zijn er geen middelen begroot voor Monumentenbeheer? Wat 

wordt ondernomen ten aanzien van onderhoud en bescherming van onze 
monumenten? Op pag. 27 wordt verwezen naar Overig onderhoud dat is 

gestegen met 18%. Kan hiervoor een uitleg warden gegeven? De ruimtelijke 

ordening wordt niet weerspiegeld in de begroting. Kan de regering dit nader 

toelichten te meer gezien het feit dat is gesteld dat het een prioriteit is? De 
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fractie stelt zich niet ervan bewust te zijn dat er aan de verfraaiing van wijken 

werd gedaan. Kan de regering een en ander toelichten? 

Het lid van de De Weever-fractie heeft de hierna volgende vragen. 

Algemeen  

De fractie wenst te vernemen of de regering een beleid heeft gericht op 
een jaarplanning? Omvat de begroting de financiele gevolgen van 
beleidsplannen van de regering? 

Ministerie van Algemene Zaken  

Met betrekking tot de toestanden met telefoons, is hierin verandering 
gekomen of niet? Kan online gebeld worden? 

Wat is de positie van de regering met betrekking tot de Integriteitskamer 

gezien het felt dat de huidige regering met uitzondering van het lid S.A. 

Wescot-Williams hiertegen heeft gestemd? Wat is de positie van de regering 
op dit ogenblik? Wanneer wordt de Integriteitskamer ingevoerd? 

Soms wordt huur onder Algemene Zaken begroot en andere keren weer 

niet. Is de regering hier ter zake aan het centraliseren of decentraliseren? Wat 

is het beleid in deze? 

Wat is de status van de verkiezingsherziening? Hoeveel zal dit kosten? 

Hoeveel is er hiervoor begroot? Waar is het in de begroting te vinden? 

Hoe staat het met de Corporate Governance Council? Wat is het 

standpunt van de regering met betrekking tot de verhoging van de 
pensioenleeftijd tot 65 jaar? Wordt de mogelijk geschapen om uit dienst te 

treden tussen 62-65? 

Ministerie van Financien  

Wat is het uitgavenbeleid van de regering? Is het constant? Zal de 

regering de belastingen verhogen, deficit uitgaven, gevolgen? Hoe kan het land 
uit deze cyclus raken? Welke fiscale maatregelen zullen er genomen worden? 

Welke uitgaven zijn noodzakelijk om de inkomsten te stimuleren? Op pag. 4 
wordt melding gemaakt van ingrijpende maatregelen. Welke overheidseigen-
dommen zullen verkocht worden? Wanneer zal de vereffening afgerond zijn? 
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Met betrekking tot structurele groei, hoeveel wetten moeten er gewijzigd 

worden om de inkomsten te verruimen? Kunnen de Staten een overzicht 
hiervan ontvangen? 

Een van de voorwaarden van de Cft is dat de schulden worden 

afgeschreven. Wat is de positie van de regering ter zake? Zal dit uiteindelijk 

gebeuren of niet? Wat zijn de plannen van de regering om de Belastingdienst 

van personeel te voorzien? Is het mogelijk om het belastingformulier online in 

te vu lien? Hoe ver staat het hiermee? Wanneer zal de omschakeling naar de 

indirecte belastingen plaatsvinden? Wat zijn de inkomstenprojecties? Er wordt 

melding gedaan van een obligatielening van 9,81%. Kan bevestigd worden of 

dit 7,0% is of niet? Welke middelen zijn er voor SMDF gereserveerd? Kan 

uitgelegd worden waarom er geen melding wordt gedaan van fractiemede-

werkers? 

Kunnen de Staten een uitleg ontvangen waarom er minder omzetbelas-

ting en minder overdrachtsbelasting zijn geind? Wat zijn de plannen van de 

regering met betrekking tot de inkomsten, uitgaven en budgetdiscipline? Met 

betrekking tot de belastinghervorming wenst deze fractie geinformeerd te 

worden wanneer dit onderzoek van start is gegaan. 

Is er een Monitoringscommissie ingesteld. Hoe effectief is het? 

Kan de regering met betrekking tot de interne controle afdeling infor-

meren of het is ingesteld en of het ook bemenst is? Of is het geenszins de 

bedoeling om die afdeling te hebben? 

TOT is de grootste post voor economische groei. Is er cijfermatig 

materiaal aanwezig om deze stelling te staven? Kan dit bewezen worden? Kan 

de regering feiten en cijfers verstrekken? 

Ministerie van Justitie 

Is er preventiebeleid ten aanzien van misdaad en terrorisnne voorhanden? 

Is de verhoging van de inkomsten uit de uitgifte van verblijfsvergunningen het 

resultaat van verhoging van de leges voor verblijfsvergunningen of is de 

instroom van mensen groter dan voorheen? Hoeveel kinderen zijn in pleegzorg 

en wat zijn de werkelijke onkosten per kind? 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd- en Sportzaken  
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Wat is het investeringsrendement voor de regering over de afgelopen 

jaren van de Regatta en Carnaval? Waarom heeft de Vlaggencommissie geen 

begroting? Hoe kan aan nation building gedaan worden als er geen middelen 

op de begroting zijn opgenomen voor de dag van de vlag? Naar welke 

additionele inkomsten wordt verwezen onder Cultuur, Jeugd- en Sportzaken? 

Voor de bibliotheek is een bedrag van NAfl. 1,2 miljoen begroot. Zijn er 

plannen voor e-bibliotheken of het combineren/samenvoegen met de USM? 
Dit in het licht van de accreditatie van de USM. 

Graag wordt de fractie geinformeerd met betrekking tot de reparaties 

aan scholen, systeem voor zonnepanelen, vraagstukken inzake 

ontspanningsruimten in de scholen. Er is een rapport inzake de toestand van 

de scholen, maar er is geen melding gemaakt hiervan. Is het aan bod gekomen 

in de verbeteringen? 

Kan een afschrift van het nieuwe schoolbusvervoersbeleid warden 

verschaft? Buschauffeurs warden gecontroleerd op drugs- en alcoholgebruik. 

Hoe wordt dit gedaan en door welke instantie? Wat is de wettelijke basis 

hiervoor? 

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid  

Welke financiele gevolgen zullen voortvloeien uit het nieuw beleid met 

betrekking tot commerciele sekswerkers in vergelijking met de inkomsten die 

zij daarvoor hadden? Wat zal de SZV aan de hand van dit nieuw beleid 

ontvangen? Of zullen zij particulier verzekerd zijn? Hoe zal de controle worden 

uitgevoerd en door wie? Wat zullen de implementatie kosten zijn? Op pag. 5 

wordt de Sint Maarten Emergency Foundation genoemd? Waarom is het 

nodig? Hoeveel zal het kosten? Welke inkomsten zal het genereren? 

Kan de regering de ontwerplandsverordening publieke gezondheid 

presenteren? Het zal een kostenbesparende maatregel zijn. 

Wat is de status van het stuurproject ouderenvervoer? Is het reeds 

uitgevoerd? Zo ja, kunnen de Staten een overzicht van de resultaten 

ontvangen? Kan een kopie van het verslag van de actuarissen met betrekking 

tot het verplichte pensioen warden verschaft? Wat is het huidige 

werkloosheidcijfer? 

Op pag. 28 wordt een verhoging van NAfl. 30.000-90.000 vertoont. Wat 

zijn de reele cijfers voor het eerste tot en met het vierde kwartaal zodat 
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getoetst kan worden hoe realistisch deze cijfers zijn? Wat is daadwerkelijk 

geInd? Is de subsidie voor geestelijke gezondheidzorg wel toereikend? 

Op pag. 64 wordt melding gedaan van een Raad van de Volksgezondheid, 

Registratiecommissie geneesmiddelen. Hoe zullen de bestuursleden van deze 

instanties worden betaald? Waar is het personeelsfonds? Hoe zal dit worden 

gefinancierd? Voor de Mental Health Foundation zijn er geen middelen in de 

begroting opgenomen. Hoeveel van die patienten vallen onder het ABVZ en 

hoeveel zijn er particulier? Om hoeveel patienten gaat het in zijn totaliteit? 

Er wordt een verhoging van de tarieven van het Sint Maarten Medical 

Center voorgesteld zonder dat het onderzoek klaar is. Hoe kan de verhoging 

warden verantwoord zonder een onderzoek? Hoeveel procent bedraagt de 

verhoging? Wat zijn de gevolgen van de verhoging? Waarom werken de VSA en 

de SZV niet aan deze tarieven? Waarom is niet meer werk gedaan am deze 

zaak te adresseren? 

Op de begroting van 2016, worden cijfers voor de tripartiete commissie 

begroot op nul. De registratie commissie is oak begroot op nul. Zal dit bedrag 

warden aangepast? Kan uitleg warden gegeven waarom het op nul staat? 

Melding is gemaakt van een onlangs voltooide studie van tarieven, kunnen de 

Staten een kopie hiervan ontvangen? 
Hoe zal ABVZ in staat zijn am de begroting van Mental Health Foundation te 

dekken? Duidelijkheid dient te warden verschaft over het Nader rapport en het 

advies van de Raad van Advies. Kan meer informatie over het doel van de 

ambulante stichting en de voorgestelde activiteiten worden verstrekt? 
Kan het rekeningnummer van de registratie tripartiete commissie warden 

verschaft? Wordt het tarief een intern document dat niet kan warden gedeeld 

met de Staten? 

Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en  

Telecommunicatie  

Hoe staat de economie erbij? Is er een economisch beleid en een 

monetair beleid? Onder Opbrengsten luchtvaart en scheepvaart wordt NAfl. 1 

miljoen vermeldt en elders is dit bedrag op nul gesteld. Kan het verschil tussen 
deze twee warden verklaard? Hoe kan het anders gedaan warden? Waar 
kunnen onder Economische Zaken de cijfers die betrekking hebben op de 

verschillende toeristische markten warden gevonden? Is er een bestaand 

beleid voor religieuze instanties die middelen uit de begroting ontvangen? 
Welke instanties hebben hierop recht? Voor Cruise Conversion is een klein 
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bed rag van NAfl. 45.000 begroot. Hoe te functioneren met een dergelijk klein 
bed rag? 

Voor 2014 was een bedrag van NAfl. 7 miljoen aan beraamde 

ontvangsten begroot voor de BTP concessies terwijI er in werkelijkheid alleen 

NAfl. 2,1 miljoen geind werd. In 2015 was een bedrag van NAfl. 5 miljoen 

geraamd en voor 2016 is dit een bedrag van NAfl. 3 nniljoen. Kunnen de Staten 

de reele cijfers ontvangen? Kunnen de cijfers ook uitgelegd worden? Welke 

andere regulerend orgaan dan de BTP heeft een soortgelijke regeling met de 
regering? 

Is er een wettelijke basis voor de controle op de schoolbus chauffeurs 

voor drugs en alcohol? Kunnen de Staten een kopie van de schoolbus beleid 

verkrijgen? Duidelijkheid dient te worden verschaft omtrent hoe het testen 

van de school buschauffeurs zullen worden gedaan. Op pag. 12 van het nader 

rapport, welke andere entiteiten hebben dezelfde regeling of voorrecht? 

Heineken Regatta en Carnaval, welke produceert een rendement? 

Hoeveel? Kan verduidelijkt warden welk medium wordt gebruikt voor het 

promoten van Sint Maarten, Expedia of Trip Advisor? De Minister van 

Financien vermelde dat beurzen niets produceren, terwijI de Minister van 

Toerisme verklaarde dat zij dat wel doen, hoe zal dit warden geregeld am 
ervoor te zorgen dat beide ministers op een lijn zijn en dat we in staat zijn om 

Sint Maarten effectief te promoten? Wie is de persoon dat Sint Maarten via de 

beurzen promoot? Is de Franse kant aan het profiteren van de marketing 

inspanningen van de Nederlandse kant? Is er een samenwerkingsverband met 

de Franse kant am het eiland te promoten? 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimteliike Ordening, Milieu en  

Infrastructuur 

Wat is er gebeurd dat een septische truck vergoeding nodig is voor een 

bedrag van NAfl. 250.000? Is dit een nieuw contract? Er warden geen cijfers 

gegeven voor de tijdelijke stortplaats. Er is een nieuw contract ondertekend, 

maar dit wordt niet weerspiegeld in de begroting. Waar kan het in de begro-

ting warden gevonden? Er zijn geen middelen in de begroting opgenomen voor 

de restauratie en het onderhoud van begraafplaatsen. Waar zijn deze posten 
hiervoor in de begroting opgenonnen? 

Zullen het erfpachtsysteem en de erfpachtcanon warden gereviseerd? Zal 

een ruimtelijk ordeningsplan warden goedgekeurd zodat degenen die meer 
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kunnen betalen dat oak daadwerkelijk zullen doen? Zal de regering her 

evalueren wie wat betaalt in welk district? Is er een ruimtelijk ordeningsplan? 

Kan de regering dit in overweging nemen? Met betrekking tot pag. 15 wordt de 

vraag gesteld inzake het effect dat het zal hebben op de infrastructuur en wat 

er dient te gebeuren. Kunnen de investeringen in de ministeries van VROMI en 

Onderwijs warden gespecificeerd? 

Kan de regering aangeven welke keuze gemaakt moet worden als het 

gaat am de handhaving van de afvalverbranding of het omzetten van afval tot 

energie? Wat zou het beste alternatief zijn? Met betrekking tot de upgrading 

van de begraafplaats of onderhoud van de districten, wenst deze fractie te 

vernemen am welke optie het gaat. Naar aanleiding van de gelden die van 

GEBE ontvangen warden, wenst deze fractie geInformeerd te worden wat voor 

effect dit zal hebben op de infrastructuur? 

De leden van de United Peoples Party-fractie hebben de hiernavolgende 

vragen. 

Ministerie van Algemene Zaken  

De fractie zou graag willen weten wat de regering in het overheids-

gebouw heeft geInvesteerd? Wat zijn de werkelijke kosten? Wat houdt deze 

huurkoopovereenkomst in? Hoe groat zullen de aflossingstermijnen van de 

lening zijn? Hoe groat zijn de opbrengsten voor beide entiteiten? In welke 

verhouding zullen de opbrengsten tussen de entiteiten verdeeld warden? 

Tegen welke tijd zal deze schuld geheel afgelost zijn terwijI het Land het 

gebouw huurt? Wanneer zal dit gebouw eigendom van het Land warden? Zal 

het Land een nieuw gebouw bouwen? Zal het in handen van de SZV blijven? 

Wat zal SZV doen met het gebouw? 

Kan een cijfermatig overzicht warden verschaft inzake de totale capaciteit 

aan ruimte dat het Land werkelijk nodig heeft? Kan een overzicht warden 

verstrekt hoe over de NAfl. 30 miljoen beschikt zal warden? Welke regelingen 

zijn er am de uitgaven met betrekking tot de voertuigen die eigendom van de 
overheid zijn te minimaliseren? 

15 



Met betrekking tot het Project Nationale Ontwikkelingsplan werd gesteld 

dat het geen kosten zou impliceren voor het Land? Kan uitleg worden gegeven 

wat dat betekent? 

Naar aanleiding van de Integriteitskamer is gezegd dat het niet 

noodzakelijk is en dat het uitgesteld is. Het zal daarom geen onkosten voor het 

Land met zich meebrengen. Kan de regering dit nader uitleggen? 

De regering huurt gebouwen en de vraag die zich voordoet is wat voor 

onkosten zich voordoen met betrekking tot de huur van deze gebouwen? Wat 

zijn de totale huurkosten? Kan de regering de term "het impliceert geen 

onkosten voor het land" verduidelijken? 

Hoeveel consultancybureaus heeft de regering in dienst vanaf het 

moment dat er een personeelstop is ingevoerd? Graag ontvangt deze fractie 

een overzicht hiervan. 

Ministerie van Financien  

Op pag. 8 is melding gemaakt van leningen ten bedrage van NAfl. 20 

miljoen die in oktober 2016 betaalbaar zullen worden als gevolg van 

verfraaiing projecten voor 10.10.10. Hoeveel is dit bedrag, 6 of 7 miljoen? 

Want twee cijfers zijn genoemd, 20 miljoen en 26 miljoen. Is dit bedrag 

opeisbaar geworden nu 5 jaar voorbij zijn? Is dit dezelfde lening of een nieuwe 

lening? Wat kan er gedaan worden om geld te besparen en te voorkomen dat 

er elk jaar sprake is van een slank budget? 

Kan stap voor stap worden uitgelegd hoe de regering van plan is om 

naleving van de belastingwetten te verhogen met ten minste 15%? Hoeveel zal 

dit aan inkomsten genereren voor de schatkist? Kan de regering (eventueel via 

de Centrale Bank) een overzicht of een lijst geven die de verschillen weergeven 

in hoeveelheden die via contant geld en credit cards/cheques gestort worden 

bij de bank? 

Er is gemeld dat sommige bedrijven gebruik maken van credit card 

machines die buiten Sint Maarten zijn geregistreerd. Welke maatregelen 

overweegt de regering om ervoor te zorgen dat de overheid 

belastinginkomsten ontvangt uit dit soort praktijken? Hoe denkt de regering 

dergelijke praktijken te elimineren? Hoe worden de TOT-betalingen van 
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dergelijke bedrijven hierdoor beinvloed? Speelt de Centrale Bank een rol bij 

het houden van toezicht op dergelijke praktijken? Is er enig beleid om de 

consumenten te beschermen tegen handelaren die extra kosten in rekening 

brengen voor creditcard aankopen/transacties? 

Hoeveel betaalt de regering aan huur voor de door de overheid 

gesubsidieerde organisaties? Bestaan er maatregelen om te vermijden dat 

deze organisaties zonder de toestemming van de regering panden onderver-

huren? In de Memorie van Toelichting wordt gesteld dat de arbeidersklasse is 

toegenomen met ongeveer 9%. Komt deze toename tot uiting in de geinde 

sociale premies alsook in de inkomstenbelasting? Zijn er plannen om ervoor te 

zorgen dat dit over de gehele linie tot uiting komt? Bij het beoordelen van de 

inkomsten van de overheid, valt te bemerken dat de TOT niet heeft gefunctio-

neerd voor Sint Maarten. Bedrijven zijn creatief geworden in het omzeilen van 

deze belasting. Het kan niet zo zijn dat elke keer dat de regering geld nodig 

heeft, het de belastingen verhoogt van degenen die wel aan hun belasting-

plicht voldoen. 

Vorig jaar heeft deze fractie een motie ingediend met instructies aan de 

regering cm het proces op te starten om over te schakelen naar een systeem 

van omzetbelasting of belasting over de toegevoegde waarde. Die zou een 

grotere net uitwerpen zodat iedereen bijdraagt aan de schatkist. In de motie 

werd ook gesteld dat een rapport zou moeten warden opgesteld inzake de 

haalbaarheid van het verminderen of elimineren van de loonbelasting, 

waardoor de gemeenschap meer koopkracht zou krijgen. De vragen zijn nu: 

Heeft de regering iets gedaan met deze motie? Heeft de regering overwogen 

over te schakelen van TOT naar een omzetbelasting of belasting over de 

toegevoegde waarde? Is de regering van mening dat directe of indirecte 

belastingen gunstiger zijn voor de regering van Sint Maarten als het gaat am 

inkomsten genereren? Zijn er verhoging van belastingen of nieuwe belastingen 

in de maak die van invloed kunnen zijn op arbeidersklasse van dit land? 

Melding is gemaakt dat het overzicht van de investeringen pas 

beschikbaar kan zijn nadat de Raad van Ministers de prioriteitenlijst heeft 

goedgekeurd. Zal deze lijst worden goedgekeurd voordat er voor of tegen deze 
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begroting zal worden gestemd? Als dat niet het geval is, moeten de Staten 

begrijpen dat van hen wordt verwacht dat zij voor een begroting stemmen 

zonder te weten hoe de gelden die zij voor de terugbetaling van de leningen 

door het Land bestemmen, zullen worden besteed? Hetzelfde geldt voor het 

bedrag van NAfl. 20 miljoen dat van GEBE wordt opgeeist. 

Hoe worden de tarieven van derden gecontroleerd aangezien deze zeer 

hoog zijn? Als er een personeelsstop is, geldt dit oak voor het inhuren van 

derden (consultants)? Het overzicht van derden consultants, inclusief 

juridische en andere deskundigen, dat verschaft is, geeft aan dat hieraan ruim 

NAfl. 4,1 miljoen per jaar wordt uitgegeven. In twee gevallen, te weten het 

ministerie van Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid, wordt de tijd nauwkeurig bijgehouden van de derden 

contracten en is opgenomen of het een eenmalige activiteit is of dat het 

contract op een bepaalde datum verloopt. Voor de meerderheid van de 

gevallen wordt het opgenomen als een jaarlijks bedrag. Wie zijn deze bedrijven 

en deze individuen? Dit alleen al komt neer op een bed rag dat veel hoger is 

dan de salarissen van de leden van de Staten. Hoewel er begrip is dat elk 

ministerie een controleur heeft, hoe komt het dat er geen gedateerde 

contracten beschikbaar zijn? Kunnen de Staten van een lijst van deze bed rijven 

warden voorzien? 

Ministerie van Justitie 

Met betrekking tot het bedrag van meer dan 2,7 miljoen wenst de fractie 

te vernemen of dit bedrag voortvloeit uit de Legesverordening? Als dit het 

geval is, dan was de vraag meer gericht op de waarborgsom die aanvragers 

moeten betalen voor vergunningen, op grond van artikel 11 van de 

Legesverordening en artikel 9 van de Toelatingsbesluit. Kan geregeld worden 

dat de betaalde waarborgsom niet teruggevorderd kan worden? 

Heeft het ministerie nog voornemen om substations te vestigen en waar? 
Is het ministerie nog aan het onderhandelen met betrekking tot de aankoop 

van het stuk grand in Cay Hill am daar een substation te vestigen? Bevat de 

begroting 2016 zoals gepresenteerd financiele voorzieningen salaris correcties 
met terugwerkende kracht, normale loon promoties en jubilea te financieren? 
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Is het functieboek en de plaatsing goedgekeurd? Indien dit niet het geval is, 

wanneer? Is het besluit van de vorige regering met betrekking tot de levens-

verzekering voor politieagenten begroot voor 2016? Zo ja, zijn er voorberei-

dingen gemaakt voor de terms of reference (openbare aanbesteding voor 

verzekeringsmaatschappijen? Hebben de erfgenamen van wijlen Gamali 

Benjamin in de tussentijd penningen uit levensverzekeringen ontvangen gelijk 

aan het bedrag zoals geregeld voor brandweerlieden? Wat zijn de mogelijk-

heden dat de Justice Academy personeel van beveiligingsbedrijven traint? Is de 

BAVpol-training een mogelijkheid voor deze beveiligingsbeambten? Aangezien 

betaling van overwerk een grate zorg is en carnaval dichterbij komt, wat zijn de 

plannen am de veiligheid te verzekeren tijdens het gehele carnaval seizoen? 
Hoe kan de gevangenis naar behoren functioneren onder de huidige 

omstandigheden? Hoe denkt de regering dit aan te pakken? 

De fractie hoort lokaal en internationaal dat Sint Maarten corrupt is. Is er 

een indicatie of hard bewijs dat de casino's op Sint Maarten doen aan witwas-

praktijken of andere illegale activiteiten? Kan dit warden onderzocht? Waar 

zijn deze casino's die betrokken zijn bij witwaspraktijken? De regering dient 

met concreet bewijs te komen dat de casino's betrokken zijn bij witwasprak-

tijken. Zijn casino's verbonden met de onderwereld? Zijn rechtszaken tegen 

casino's voor een rechter gebracht? 

De afdelingen van het Politiekorps hebben klachten ingediend. Heeft de 

regering met de politievakbond en andere vakbonden die het korps en de 

immigratiedienst vertegenwoordigen geraadpleegd aangezien er problemen 

zijn die deze individuen raken zoals promotie en huisvesting? Wat zijn de 

problemen van het Politie Korps voor wat betreft huisvesting? 

Hoe zullen onze politieagenten warden onderwezen in degelijke 

onderwijs faciliteiten? Hoe gaan wij management academische opleidingen 

aanbieden? Is er een mogelijkheid dat agenten dezelfde training krijgen als 

veiligheidsbeambten am meer BAVpol te garanderen? Wat is de regering van 

plan te doen om te verzekeren dat wij genoeg politieagenten hebben voor het 

carnavalsseizoen? 

Ministerie van Onderwiis, Cultuur, Jeugd en Sport Zaken 

Het is onder de aandacht gebracht van de fractie dat leningen voor 

studiefinanciering niet tijdig geregeld waren voor studenten, is dit zo? Hoeveel 

bedraagt de aflossing door studenten die hun studies hebben voltooid en nu 
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een baan hebben? Hoeveel wordt jaarlijks terugbetaald? Wat is de stand van 

zaken wat onze liquiditeit betreft? Wat kan warden gedaan am een basis 

liquiditeit veilig te stellen, zodat we dit soort problemen niet meer krijgen? 

Met de verminderde subsidies, welke instellingen warden getroffen? Maakt 

UJIMA deel uit van de 44.201 begrotingspost? 

In het verleden is een vergadering van Centrale Commissie opgeroepen 

maar die vergadering is nooit afgerond. Die vergadering ging onder meer over 

de studiefinanciering. Graag ziet de fractie dat dit wordt opgehelderd. Wat 

wordt er besteed aan dit begrotingspost? Wat wordt terugbetaald? Als dit een 

"revolving" fonds moet worden, dan moeten hierin veranderingen 

plaatsvinden. Als de regeling niet bestaat, wordt dit moeilijk. Kan de regering 

hierin duidelijkheid verschaffen? 

Er is een overeenkomst inzake het studeren in de regio. Kunnen de Staten 

een kopie hiervan ontvangen (USONA-overeenkomst)? 

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

Is er beleid voor geestelijk gehandicapten die in staat zijn om te werken? 

Dit is am uitgaven te minimaliseren. 

Met betrekking tot interim-functies, zoals die van SG. Binnen welke 

termijn dient deze functie te warden gevuld? Reflecteert het loon de functie? 

Betekent dit dat degene die de functie vervult werk doet voor twee en hoe 

lang kan dit nog doorgaan? De werkloosheidsverzekering, waar zullen de 

middelen vandaan gehaald warden en is het ook in de begroting gezet? 

De bedrijven die zijn onderzocht. Hoeveel bedrijven zijn in het afgelopen 

jaar onderzocht? Hoeveel werden gesloten? Waar waren ze gevestigd? Met 

ingang van 2016, hoeveel werden onderzocht en hoeveel werden gesloten en 

waar zijn deze bedrijven gevestigd? 

Hoe kan het pensioenfonds duurzamer warden gemaakt? 

Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en  

Telecommunicatie  
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Sinds de minister van Financien van mening is dat de beurzen niet 

bijdragen aan de begroting en de minister van Toerisme een andere mening 

heefit, wat voor invloed heeft dit op de begroting van het ministerie? En hoe 

denkt de regering dit verschil van mening te regelen? Hoeveel geld wordt 

besteed? Wat verliezen we indien niemand de beurzen bijwoont? 

Hoe is besluit tot stand gekomen om 10% over de hele linie te snijden? 

Waarom niet 5%? Welke formule werd gebruikt? Hoe werd bepaald hoeveel 

subsidie moet worden gesneden aangezien het niet geregeld is in de Subsidie-

landsverordening? Hoe werd de bezuiniging bepaald? Hoeveel wordt uitge-

keerd? Hoe is men tot de conclusie gekomen dat een dergelijke verlaging nodig 

terwijI dit ministerie nodig is om het eiland te promoten? Zal de STAT worden 

opgezet in 2 maanden zoals genoemd? Betekent dit dat het al in proces is en 

wat voor soort entiteit zal dit zijn? 

Er is een toename geweest in de tarieven voor verblijfstoeristen over de 

jaren 2013 en 2014, maar dit wordt niet weerspiegeld in de 

overheidsinkomsten. 

Wat wordt er gedaan om de inkomsten te verruimen en het mogelijk te 

maken dat de regering de werkelijke verkopen kunnen meten? 

Heeft het ministerie enig rapport ontvangen van de cruise lijndiensten 

over het verleden jaar? lndien dat het geval is, hoeveel is het bedrag, volgens 

dit rapport, dat er per passagier is uit gegeven? Heeft het ministerie deze 

toename in verkregen inkomsten uit de stijging van de uitgaven kunnen 

bevestigen? 

Wat voor een entiteit is de STA? Wat is de opzet van de STA? Wie zijn de 

betrokken belanghebbenden? Hoeveel zal er bespaard worden door het 

Toeristenbureau en de STA naar de oude brandweerkazerne te verhuizen? Is 

het correct dat beide instanties daar gehuisvest zullen worden? Zijn een 

ontwerp van het gebouw en een overzicht van de geraamde bouw- en 

meubileringskosten beschikbaar? 

Welke plannen heeft de regering om toeristen aan te trekken in het 

laagseizoen? Welke grote internationale evenementen zijn gepland om dit jaar 

op het eiland plaats te vinden? Welke belangrijke shows zal het ministerie 

bijwonen dit jaar? 
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Met betrekking tot de vergelijkingen en omzet van de markten waar Sint 

Maarten wordt gepromoot of waar verwacht wordt dat het zal worden 

gepromoot, zoals Noord-Amerika, de Benelux, en Zuid-Amerika. Hoeveel 

toeristen trekt Sint Maarten momenteel aan uit deze markten? Tot welke 

mogelijke nieuwe markten kan Sint Maarten toetreden? Heeft het ministerie 

de mogelijkheden bestudeerd am in de Aziatische markt te stappen? 

In de afdeling bedrijfsvergunningen is vorig jaar een niet-opgehaalde-ver-

gunningen-project uitgevoerd waar er over 2000 niet opgehaalde vergunnin-

gen lagen. Deze 2000+ vergunningen waren vergunningen die al tussen 2002 

en 2014 waren goedgekeurd, maar nooit zijn opgehaald. Kan de regering een 

beknopt overzicht van dit project verschaffen? Hoeveel vertegenwoordigen die 

vergunningen in verlies aan inkomsten? 

Na revisie van de resultaten van het projectonderzoek, hoeveel 

vergunningen zijn er alsnog opgehaald? Hoeveel vertegenwoordigt dit aan 

inkomsten? 

Zoals het nu is, betalen de mensen die een vergunning aanvragen een 

bedrag van NAfl. 150. Een heleboel van deze mensen komen hun vergunning 

nooit ophalen nadat deze is behandeld en verwerkt. Als we het volledig bedrag 

of zelfs 80% van het bed rag van NAfl. 1.550 wat e vergunning kost vragen, zal 

de dienst in staat zijn om meer geld in de schatkist te brengen. Tegelijkertijd 

wordt de meer serieuze zakenman of —vrouw aangetrokken, zodat het ambte-

narenapparaat niet langer tijd verspilt door aan vergunningsaanvragen te 

werken die later niet worden opgehaald. Dus de vraag is of de prijzen ver-

hoogd kunnen warden? Tot slot zal het minder noodzakelijk zijn am achter 

mensen aan te lopen am het geld te innen voor het werk van het ambtenaren-

apparaat. 

Welke mechanisme is er opgezet am dit fenomeen te beteugelen? 

In een paging om deze kwestie aan te pakken, kan men het systeem van 

aanvraagkosten laten varen en deze vervangen voor een systeem van betaling 

van de volledige prijs vooraf (dat niet te restitueren is)? 

Er werd aangegeven dat het nu twee weken zal duren am een 

vergunningsaanvraag goed te keuren, dat is een grate stap van verbetering van 
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de afhandeling van de aanvragen. Kan worden aangegeven hoe dit zal worden 

uitgevoerd? 

Hoe staat het met de pogingen om de categorie 1 status te krijgen? 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de civiele luchtvaart en de 

MET kantoorgebouw? 

Wat zijn de maatregelen die het ministerie overweegt bij de uitvoering 

van een strengere controle op de telecommunicatiebedrijven om inkomsten te 

genereren die zullen helpen bij het dekken van de begroting? 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en  

Infrastructuur 

Kan de regering uitleggen of het schoonmaken van de begraafplaatsen 

onder het schoonmaken van districten valt? Is een bedrag van NAfl. 150.000 

per maand daarvoor op de begroting genomen? Kan de regering dit nader 

verklaren? Kan de regering bevestigen dat dit bedrag van NAfl. 150.000 voor 2 

begraafplaatsen is bestemd? Maakt schoonmaak onderdeel van dat bedrag? 

Hoe zorgt/ziet het ministerie toe dat de entree van gebouwen voor 

lichamelijk gehandicapten toegankelijk is bij de bouw van gebouwen, bij de 

afgifte van de desbetreffende vergunningen? Zijn er inspecteurs die als taak 

hebben om hierop toe te zien? Welk beleid is er om deze praktijk te 

rechtvaardigen? Worden boetes uitgedeeld als niet aan de eisen wordt 

voldaan? 

Welke maatregelen heeft het ministerie genomen om te verzekeren dat 

de volgende wijzigingen worden doorgevoerd bij GEBE N.V.: Wordt de 

brandstofclausule afgeschaft? Wat voor soort verlichting kan worden 

verwacht? Zal dit worden gereflecteerd in de facturen van consumenten? 

Welke studies zijn uitgevoerd om het afval tot energie project te bepalen? Kan 

een kopie van de studie warden verstrekt? Is de auteur van deze studie 

betaald? Heeft het ministerie de studie gebruikt voor de terms of reference? 

Wat zijn/waren de data voor dit proces? 
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Probleem met regenval op Pond Fill in verband met overstroming waar de 

voormalige politiehuizen gelegen zijn. Kunnen zijn worden verbonden met de 

Sundial-gebied zodat het water kan wegstromen? 

Het lid van de Democratic Party-fractie heeft de hiernavolgende vragen. 

Ministerie van Algemene Zaken  

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de NDP (National 

Development Plan)? 

Ministerie van Financien  

De fractie zou graag willen weten of de regering een toelichting kan 

geven voor de oprichting van een Sint Maarten Government Emergency 

Medical Services Foundation. 

De economische groei voor 2015 werd geraamd op 1,4%. Wat was de 

werkelijke groei? Wat is de begroting 2015 versus realisatie 2015? Zijn de 2014 

cijfers in de ontwerpbegroting 2016 nauwkeurig? Wat is de status van de 

jaarrekening 2014 van Sint Maarten? Kunnen gegevens worden verstrekt over 

de "Pensioenen en Uitkeringen voormalige politieke gezagdragers" zoals 

vermeld in het Nader Rapport op pag. 6? 

Kan een toelichting worden gegeven op de daling van de "loterijvergun-

ningen"? Wat is het beleid voor de kabinetten van de ministers (zie staat H)? 

Wat is het programma van de Sint Maarten Development Fund voor 

2016? Is er synchronisatie met de regering voor gesubsidieerde instellingen? 

Kan de stand van zaken worden gegeven van de "Vereffening"? De toelichting 

vermeldt dat Nederland er (nog) niet mee eens is, maar we hebben onlangs 

kennis genomen van een bezwaar van Curacao. De Nature Foundation is niet in 

de gesubsidieerde instellingen genoemd. Acht de directie van de Marine Park 

dit niet nodig? 

Ministerie van Justitie 

Kan een update worden gegeven over het functioneren van de MOT voor 

wat betreft de effectiviteit? Wat is de status van het project van de 
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Gevangenisuitbreiding? Wat is de status van de uitvoering van het protocol van 

Justitie, ondertekend met het Koninkrijk/ Nederlandse regering? Wat is de 

reden voor de toename van de NAfl. 1,2 miljoen voor de inkomsten van 

verblijfsvergunningen"? 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Zaken  

Is er een nieuw plan voor schoolbusvervoer? 

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid  

De werkloosheid onder jonge mannen is naar verluidt 28,2%. Kan de 

totale werkloosheid cijfers en trends worden verstrekt? De regering wil de APS 

prennie officieel en met terugwerkende kracht vaststellen op 22%. Welke 

premiebedrag wordt opgenomen in de ontwerpbegroting 2016? Welke 

"stappen om een National Health Insurance (NHI) te krijgen" (zie pag. 21) zijn 

ondernomen? Wat is de status van de Health Information System? Is het 

systeem in werking? Wat is het beleid ten aanzien van de Ouderen 

(Ouderenbeleid). Is er een? Is het verplichte 2 de  laag pensioen in omloop of 

wordt eraan gewerkt? Wanneer zal de verhoging van de pensioenleeftijd tot 

65 jaar worden overwogen? Er wordt gesteld dat er knelpunten bestaan om de 

NHI te implementeren. Hoe dan zal de benadering van een nationale 

ziektekostenverzekering plaatsvinden? 

Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en  

Telecommunicatie  

Waarom was slechts NAfl. 1,9 miljoen betaald voor de Harbor-concessie 

in 2014? Wat zijn de prognoses voor de cruise-industrie voor 2016 en 2017? 

De leden van de National Alliance-fractie hebben de hiernavolgende 

vragen. 

Ministerie van Algemene Zaken  

Kan de regering de Staten nader informeren wat haar gedachten zijn met 

betrekking tot het nieuwe overheidsgebouw? Waarom heeft de regering er 

een prioritiet van gemaakt? Kan de regering informeren wat de stand van 

zaken is met betrekking tot de toestand van het gebouw van de Burgerlijke 

Stand? Welke plannen heeft de regering om de situatie te redresseren? 
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Kan de regering uitleggen wat de voormalige regering heeft gedaan met 

het gebouw van de Burgerlijke Stand en het nieuwe regeringsgebouw? Er is 

tenminste een poging ondernomen om de begroting naar het Engels te 

vertalen. 

Kan de regering uitleggen wat de bijdragen zijn die door Nederland 

worden gemaakt, financieel of anderszins aan Sint Maarten? Is er enige 

financiele bijdrage door Nederland aan de huidige begroting? 

Er zijn een aantal kosten dat langzamerhand koninkrijksvergoedingen, 

koninkrijksbelastingen worden genoemd. Het staat vast dat Sint Maarten 

gelden aan Nederland betaalt. Kan de regering enig licht werpen op dit punt? 

Hoeveel geld wordt geInd voor de uitgifte van paspoorten, aan leges, enz.? 

Kunnen de Staten ingelicht worden waarom de helpdesk van Telem in 

Curacao is? Waarom kan de helpdesk niet hier zijn? Als het lokaal kan zijn, hoe 

snel kan opgezet worden? 

Ministerie van Financier)  

Hebben de overheids-nv's geld uitstaan op buitenlandse banken? Als dat 

het geval is, wat zijn de voordelen van deze activiteit? Waarom wordt het geld 

niet op lokale banken gezet? Kan de regering uitleggen wat de "through port 

fee" is? Waar wordt dit geind? Hoeveel heeft het voor Sint Maarten 

opgebracht in 2012, 2013, 2014 en 2015? Met betrekking tot de tax holiday 

wenst de fractie graag een uitleg van de regering te ontvangen. Hoe komt een 

bedrijf in aanmerking ervoor? Kan ook een klein bedrijf, een lokaal bedrijf of 

een entrepreneur in aanmerking ervoor komen en ervan profiteren? Wat is 

een CRIB-nummer? Hoe kan een persoon of een bedrijf een CRIB-nummer 

krijgen? Hoeveel CRIB-nummers zijn er in Sint Maarten uitgegeven? Waar zijn 

deze nummers geregistreerd? Hoeveel zijn zakelijk- en hoeveel persoons-

gebonden? Hoeveel zijn gerelateerd aan de publieke sector en hoeveel aan de 

particuliere sector? Met betrekking tot de erfpachtcanon, waterrechten? 

Worden zij betaald? Hoeveel is geind in 2012, 2013, 2014 en 2015? 

Betreffende de verlaging van het salaris en de compensatie van 
Statenleden. Het brutosalaris van iets meer dan NAfl. 19.000 evenals het 

brutosalaris van lets meer dan NAfl. 12.000. Wat is het nettosalaris dat een 

Statenlid naar huis neemt? Kan de regering een overzicht verschaffen over 
2012-2015 van de betalingen aan consultants, juridische bijstand en reiskosten 
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van de overheids-nv's? Kan de regering informeren of de overheids-nv's bij zijn 

met hun jaarverslagen? Verwijzend naar voormalige minister Tuitt, wat is er 

gebeurd met de interne controleur die voorheen daar was? Hoe kan je het 

gevolg van het ontbreken van een sluitende begroting verklaren? Kan de rege-

ring uitleggen wanneer Sint Maarten voor het laatst een sluitende begroting 

heeft gehad? Kan de regering uitleggen wat de redenen zijn voor een over-

schot op deze begroting? Wat betekent het onn een aanwijzing te krijgen van 

Nederland? Waarom heeft de regering een aanwijzing gekregen? Waarom is 

de begroting van 2015 niet goedgekeurd en waarom heeft de Cft de begroting 

ook niet goedgekeurd? 

Ministerie van Justitie 

Zijn er middelen in de begroting van Justitie voor het camera systeem 
waarover zoveel wordt gesproken op het eiland? 

Is er voldoende budget zodat de buitenste delen van Philipsburg camera's 

kunnen krijgen? De regering wordt geadviseerd om naar de Franse kant te 

kijken om te zien hoe het wordt gedaan aan de andere kant van het eiland. 

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid  

Is er een tekort aan bedden in de Sint Maarten Medical Center? Hoeveel 

bedden zijn er? Hoeveel zijn er op dit ogenblik nodig? Kan uitleg worden 

gegeven met betrekking tot de mogelijke uitbreiding van de ICU? Hoe lang ligt 

het verzoek om deze uitbreiging uit te voeren al op tafel? Met betrekking tot 

de apparatuur op het terrein van de Sint Maarten Medical Center. Wat is de 

stand van zaken hieromtrent met het oog op verhuizing en de daaraan 

gerelateerde kosten? 

Kan aangegeven warden hoelang de waarnemend SG al in de 

waarnemingsrol zit? 

Met betrekking tot het beleid voor sekswerkers. Kan de rege ring wat 

dieper ingaan op dit beleid? Is er een beleid dat de regering bereid is am uit te 

voeren? Is dit nieuw? Kan uitleg omtrent het proces warden gegeven? 

Bij de ouderen wordt provisie in rekening gebracht als zij hun pensioen-
uitkering bij de bank gaan innen. Kan de regering een en ander nagaan zodat 
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de gepensioneerden hun voile pensioenuitkering ontvangen zonder dat er 

enige bedragen worden afgetrokken? Kan de SZV de administratiekosten 

betalen voor de gepensioneerden? 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimteliike Ordening, Milieu en  

Infrastructuur 

De weg door Dutch Quarter heen werd verbouwd, maar dit is stopgezet. 

Wanneer zal dit project worden afgerond? Kan een tijdspanne worden 

gegeven? Het gebied in Dutch Quarter in de buurt van de noodwoningen is 

heel erg donker 's avonds. De weg wordt vaak ingedeeld. Kan de regering wat 

geld in de begroting vinden om iets met cement of asfalt te doen voor 

bestrating van de weg? De weg in Suckergarden waar Cowboy woont, is heel 
erg smal. Is afdeling VROMI hiervan bewust en hoe zal deze weg en andere 

wegen in Suckergarden worden verbouwd? Op de hoek van Arch Road en 

Suckergarden, kan de regering de mogelijkheid onderzoeken om de hoek te 

verbreiden? Heel veel grote vrachtwagens moeten daar een bocht maken. 

GEBE heeft een stuk grond in Hope Estate gekocht. Hoeveel grond is gekocht, 

wanneer en hoeveel is ervoor betaald en wat zijn de plannen hiermee? In 

Front en Backstreet zijn er zwarte gesaldeerd randen rond de kokospalmen, 

waar ijzer uitsteken. Kan de regering hier iets aan doen? Personen inclusief 

toeristen bezeren zich hieraan. Kan de regering kijken naar Front en Backstreet 

om de gezonken bakstenen weg te nemen? Hebt u persoonlijke wensen van 

zaken die u graag gedaan wilt krijgen aangezien u voor VROMI werkte en u nu 

de minister van VROMI bent? 

Het lid van de United Sint Maarten Party-fractie heeft de hiernavolgende 

vragen. 

Ministerie van Algemene Zaken  

Er was een incident met de auto van de minister van Justitie. Er zou een 

afspraak zijn gemaakt dat de voormalige minister de auto, de MR-3, kon 

behouden c.q. kopen. Deze fractie is geInformeerd dat de auto is verkocht. Er 

moet duidelijkheid zijn inzake hoe een dienstauto van de regering kan worden 
gekocht. Kan minister dit op zijn eigen doen of moet het op een veiling worden 

verkocht? Is er enige documentatie over de verkoop van de MR3? Indien de 

auto is verkocht, dan moet het aan de voormalige minister worden 

overgedragen en moet er niet mee worden rondgereden. 
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Met betrekking tot het nieuwe regeringsgebouw wenst deze fractie te 

vernemen wanneer het helemaal gebruiksklaar zal zijn gemaakt. Kan de 

regering de Staten uitleggen hoe zij zich inbeeldt dat de werkzaamheden 

moeten worden gedaan zodat het snel wordt afgerond en de verschillende 

ministeries naar het nieuwe gebouw kunnen verhuizen? We hebben een plan 

van aanpak nodig. 

Hoe werkt de adviesprocedure bij de ministeries om de kwaliteitscontrole 

en levering van diensten in werkelijkheid te garanderen? Auto's bijvoorbeeld, 

wie controleert of het Land tien auto's aankoopt voor 10.000 per stuk maar dat 

er een factuur is voor 110.000 wat zou suggereren dat een auto tussen de 
naden is gevallen? 

Met betrekking tot de 150 voertuigen die beschouwd worden deel uit 

maken van het overheidswagenpark, kan worden aangeven hoeveel auto's tot 

de overheid behoren? Hoeveel auto's zijn er eigenlijk in gebruik? Hoeveel 
auto's warden verhuurd? De vraag kan hetzelfde lijken te zijn, maar het is 

bedoeld dat er bijzonderheden worden gegeven. Voor hoeveel voertuigen 

betaalt de regering een verzekering? Wat voor soort verzekering(en) is(zijn) er 

afgesloten voor het gehele wagenpark? Wie voert de controle uit over de 

slijtage van het overheidswagenpark (van bijvoorbeeld de banden, batterijen, 

filters, enz., motoren en onderhoud.)? Hoeveel wordt er eigenlijk besteed aan 

reparaties en onderhoud in het algemeen van het wagenpark? Graag ontvangt 

deze fractie een gespecificeerd overzicht per ministerie. Wat gebeurt er met 

de voertuigen die op terrein van de VROMI staan? Maken zij onderdeel uit van 

de 150 voertuigen zoals vermeld in de begroting? Heeft het ministerie 

overwogen am een aanbesteding te houden voor het volledige onderhoud 

(groot onderhoud) van alle overheidsvoertuigen? Hoe wordt bepaald dat er 

nieuwe voertuigen nodig zijn? Hoe bepaalt het ministerie of wordt gekozen 

voor uitgebreide of WA-verzekering? 

Hoeveel wordt uitgeven aan papier, inkt, toner en onderhoud van 

printers en kopieermachines? Heeft de regering plannen om geheel te 

automatiseren of papierloos te gaan functioneren? Zo ja, wanneer? Is er een 

studie gedaan om te bepalen hoeveel het zal kosten om naar papierloos over 
te stappen? Wat wordt er momenteel betaald? Met dit gegeven kan gezien 

worden welke optie financieel meer zin heeft? 
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Wat is de stand van zaken met betrekking tot het telefoonbeleid dat door 

de vorige minister-president is ingesteld? 

Heeft de ICT-afdeling voldoende personeel? Hoeveel ambtenaren zijn er 

op de begroting opgenomen voor de afdeling? Hoeveel personeel heeft de 

afdeling op dit ogenblik? Is dat aantal voldoende om het hele overheids-

apparaat bij te staan? 

Met betrekking tot het Nationale Ontwikkelingsplan. Hoeveel zal het 

project kosten? Binnen welke tijdsbestek moet dit plan zijn voltooid? Het is 

duidelijk dat het Nationale Ontwikkelingsplan is een project van het 

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), maar heeft het 

enig financiele gevolgen voor de overheid? Als vervolg op de vorige vraag. 

Heeft de regering inderdaad in dit project heeft geinvesteerd. Hoeveel geld is 

er tot nu toe eraan besteed? Hoeveel van dat geld is inderdaad bijgedragen 

door tussenkomst van het UNDP-programma? Hoeveel is geinvesteerd in de 

consultants uit het buitenland voor dit project? Welk rol zullen Statenleden in 

dat plan spelen? Is het de bedoeling dat dit project uiteindelijk zal bijdragen 

aan de financiele zaken van het land? 

Hoewel het duidelijk is gesteld dat dit nog niet van de grond is gekomen 

wenst deze fractie duidelijk hun zorgen kenbaar maken. Hoeveel geld is gein-

vesteerd in de Integriteitsbureau project? Betrekking hebbende op training en 

activiteiten? Geeft het Land nog steeds gelden uit aan dit project terwijI het 

tijdelijk is stop gezet? Zijn er consultants ingehuurd voor de beoordeling? Wie 

of welk ministerie werd belast met de kosten hiervan? Heeft de regering nog 

enig uitstaande schulden die gerelateerd zijn aan dit project? 

Hoeveel (belangrijke) vacatures zijn er momenteel nog open per 

ministerie? Wat wordt er gedaan onn deze vacatures op te vullen? Wat wordt 

er gedaan am de interne groei van degenen die kwalificeren te stimuleren? Is 

er rekening gehouden met of hebben de ministeries exhaustief gebruik 

gemaakt van de Brain Gain-project om (terugkerende) lokale studenten en 

professional aan te nemen? 

Met betrekking tot derden-consultants, hetzij bedrijven of personen, hoe 

warden de respectieve taken/functie waarvoor deze bureaus zijn ingehuurd 

weergeven in de werkelijke personeelskosten organisatie van de regering? Het 

aantal personeel van derden is significant en als zodanig doet een dergelijke 

actie de "interne" personeelsstop te niet. Kan een gedetailleerd overzicht 
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worden gegeven van het adviesbureau waarbij wordt aangegeven wat voor 

soort bedrijf deze adviesbureaus zijn (eenmanszaak, nv, enz.)? 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimteliike Ordening, Milieu en  

Infrastructuur 

Kunnen de Staten geInformeerd warden over het land dat TESI NV/Kim 

Sha bezit. Betalen ze erfpacht voor de grand? Heeft het land van de parkeer-

plaats bij Kim Sha in erfpacht gegeven aan dezelfde Port de Plaissance groep? 

Was een beslag gelegd op het terrein voor de parkeerplaats in Simpson Bay bij 

Tessi N.V.? Zo ja, wat was de reden voor het beslag? 

Er is veel gesproken over de stortplaats, wat is de urgentie die moet 

worden gehanteerd am de kwestie van stortplaats op te lossen, wat is de 

prioriteit om het te repareren? We hebben in de krant kunnen vernemen over 

de toekenning van de vuilnisophaal. Hoeveel geld zal de openbare aanbe-

steding overheid besparen? 

Heel veel personen maken gebruik van grand van de overheid maar 

betalen geen erfpacht. Wat zijn de plannen am te verzekeren dat de regering 

de erfpachtcanon kan en zal incasseren? Wat is het plan van het ministerie am 

waterrechten te incasseren van personen die waterrechten gebruiken die 
eigenlijk niet aan hen is verstrekt? De kwestie van Kadaster, valt het onder het 

nninisterie van Financien of VROMI? Met betrekking tot Caravanserai's 

rechtszaken: erfpacht huurgrond is verkocht, gelden moeten warden betaald 

aan de eigenaren am de aktes te passeren. Niet zeker of het Kadaster of de 

notaris schuld is, maar geld is verloren gegaan vanwege hun fouten. Moet deze 

regering voor deze verliezen opdraaien, kan de directeur en de raad van 

bestuur aansprakelijk worden gesteld voor hun wandaden? Het bedrag kan 

oplopen van NAfl. 10-15 miljoen. 

Kan de regering een kopie van het investeringsbeleid van GEBE aan de 

Staten verstrekken? 

Het lid van de Maurice A. Lake-fractie heeft de hiernavolgende vragen. 

Ministerie van Financien  
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Op pag. 8 van de toelichting van het Cft-rapport wordt melding gedaan 

van slecht financieel beheer? Wat er is gedaan om dit te redresseren? Wat er 
daarvan in de begroting 2016 terug te vinden? 

De huurkoopovereenkomst met de SZV en APS is het hetzelfde als een 

lange termijn lening. Is de Cft betrokken geweest? Is de Cft in deze 

geinformeerd? Heeft de Cft haar steun in deze aan de regering betuigd? 

Welke inkomsten genererende maatregelen voor de begroting van 2015 

heeft deze regering laten vervallen? Wat zijn de verwachte inkomsten? Zal 

deze regering komen met een structu reel inkomsten genererende maatregel? 

Is er een post voor noodgevallen, calamiteiten en onvoorziene 

noodsituaties? 

Ministerie van Justitie 

Er is NAfl. 3 miljoen begroot voor overwerk voor het ministerie van 

Justitie. Wat waren de werkelijke cijfers in 2015? 

Hoeveel is gebudgetteerd voor opleiding en ontwikkeling van het Politie 

Korps? 

Wat is het plan van aanpak voor de officieren van de immigratiedienst bij 

PJIA? Wanneer zullen zijn in de functies worden geplaatst waarvoor zij zijn 

getraind? 

Enkele jonge professionele politieagenten maken deel uit van de mobiele 

eenheid en willen gerouleerd worden. De regering wordt geadviseerd om te 

kijken naar hun zorgen en problemen. 

Ministerie van Vol kshuisvesting, Ruimteliike Ordening, Milieu en  

Infrastructuur 

Verbouwing van Front en Backstreet. Het moet handicap toegankelijk 

zijn. Hier moet rekening mee gehouden worden. Kan de regering hier rekening 

mee houden? De opmerking met betrekking tot Arch Road was een goede 

opmerking. Kan de regering met de eigenaar checken of hij bereid is om te 

verlengen? 

Het lid van de Silvio J. Matser-fractie heeft de hiernavolgende vragen. 
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Ministerie van Financien  

Is de regering alle technische en interim-posities aan het evalueren die 

door buitenlanders worden vervuld om deze posities met lokale krachten op te 

vullen? Hoe kan dit veranderd worden am te zorgen dat lokale krachten deze 

posities opvullen aangezien dit minder lasten voor de overheid betekent? Hoe 

krijgt Sint Maarten haar studenten terug? 

Kan de regering de kapitaalvlucht uit Sint Maarten laten onderzoeken? 

Door de expertise van lokale accountants te gebruiken, kan bekeken worden 

hoe dit kapitaalvlucht vermeden kan worden? Hoe kunnen nieuwe investeer-

ders naar Sint Maarten aangetrokken worden? Hoe kan Sint Maarten aantrek-

kelijker gemaakt worden? Hoe kunnen stimulans ontwikkeld worden die een 

goede bron van inkomen zijn voor Sint Maarten? Is de minister op zoek naar 

manieren om stimulans te ontwikkelen voor lokale bedrijven om meer van 

onze jongeren in dienst te nemen? 

Dit verslag geldt als Eindverslag. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 

10de  februari 2016. 

De Rapporteur 

S.A. Wesc t-Williams 
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