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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De Landsverordening, tot vaststelling van de Begroting van het land 
Sint-Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening begroting 
2021) wordt als voIgt gewijzigd:

Artikel 4 wordt als voIgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, tweede volzin, wordt "op te dragen" 
vervangen door: opdragen.

2. Het vijfde lid komt te luiden: De Minister van Financien wordt 
gemachtigd tot het aangaan van leningen, als bedoeld in artikel 
3, zesde lid, die in het kader van de liquiditeitssteun dienen te 
worden afgesloten.

3. Het zevende lid komt te luiden: De Minister van Financien wordt 
gemachtigd om namens het Land Sint Maarten borg te staan 
voorfinanciele verplichtingen van Princess Juliana International 
Airport Exploitatiemaatschappij N.V. tot een maximaal bedrag 
van USD 20 miljoen.

In Bijlage 1 wordt de gewone diensten uitgaven van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport als voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 43489/67020 Projecten en activiteiten 
wordt "400,000" vervangen door: 300,000.

2. Onder begrotingspost 43489/67052 Projecten en activiteiten 
wordt "10,000" vervangen door: 110,000.



Toelichting
A
Het ontwerp Landsverordening begroting 2021 is via een nota van 
wijziging van 22 juni 2021 gewijzigd. Indiener is van mening dat er 
nog enkele (o.a. grammaticale) gebreken zijn in het ontwerp, en 
wenst met dit amendement deze gebreken recht te trekken.

B
De indiener regelt met dit amendement dat binnen de begroting van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport voor de 
Afdeling Sportzaken, gelden worden overgeheveld van 
begrotingspost 43489.67020 "Development of National Teams" 
onder "Projecten en activiteiten", naar begrotingspost 43489.67052 
"Lokale Toernooien en Evenementen". Het is de bedoeling dat deze 
gelden t.b.v. NAf. 100.000,= naar deze begrotingspost gaan, om de 
ontwikkeling van meer lokale sportinitiatieven te stimuleren en te 
faciliteren. Deze initiatieven stimuleren de maatschappij om meerte 
bewegen, en kan o.a. ervoor zorgen dat de lokale sporters meer 
aandacht krijgen. Hierdoor kunnen ook meer lokale stichtingen zich 
aanmelden om in aanmerking te komen voor een bijdrage bij het 
organiseren van lokale toernooien en evenementen.

MP RA Peterson


