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Landsverordening tot vaststelling van 

de begroting van het land Sint Maarten 

voor het dienstjaar 2021. 
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AMENDEMENT VAN HET LID WESCOT 

Ontvangen 29 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgend 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:

In bijlage 1 wordt de gewone dienst uitgaven van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport als voIgt 
gewijzigd:

Onder begrotingspost 6130, 43489/67054, Projecten en 
Activiteiten wordt 230.000 vervangen door 130.000;

Onder begrotingspost 6120, 43489/62006 Projecten en 
Activiteiten (bevordering danskunst) wordt 100.000 
gealloceerd.



Toelichting

Meer dan een jaar nadat de gevreesde COVID 19-pandemie haar intrede deed, wordt 

het steeds duidelijker dat naast de meer directe bedreigingen voor de gezondheid en de 

economieen van landen over de hele wereld, lange termijn en mogelijk blijvende 

effecten niet kunnen worden uitgesloten. Deze effecten op langere termijn kunnen ook 

psychisch leed veroorzaken en zullen daarom op verschillende manieren de geestelijke 

gezondheid van veel mensen in onze samenleving negatief beinvloeden. Onderzoek dat 

reeds in veel landen is uitgevoerd, wijst op een enorme impact op de bevolkingen en in 

het bijzonder op de jongere bevolking.

Gelukkig voor ons op Sint Maarten kunnen veel jongeren door middel van creatieve 

kunstvormen positieve “coping” mechanismen vinden. Van dans en muziek is 

aangetoond dat ze hoog scoren op de lijst van kunstvormen die het hormoon dopamine 

produceren, de zogenaamde "happy" hormoon.

Naast dat positieve effect op de mentale gesteldheid van mensen, is de danskunst ook 

een fysieke activiteit die bijdraagt aan een hoger fitnessniveau.

“ studies show that dance helps reduce stress, 
increases levels of the feel-good hormone serotonin, and 
helps develop new neural connections, especially in regions 
involved in executive function, long-term memory, and 
spatial recognition.
In a 2008 article in Scientific American magazine, a 

Columbia University neuroscientist posited that 
synchronizing music and movement—dance, essentially— 
constitutes a “pleasure double play.” Music stimulates the 
brain’s reward centers, while dance activates its sensory and 
motor circuits.” (“On The Brain” Harvard Medical School, 
Lecture Series)



Vanwege de economische effecten van de Covid-19-pandemie wordt veel van onze 

jonge dansstudenten de kans ontnomen om dans lessen bij te wonen, voor anderen 

blijkt de last voor veel van de ouders, naast de meer basisbehoeften, te zwaar te zijn. 

Zoals vele anderen, is ook ondergetekende van mening dat we uit deze dip zullen 

komen en daardoor zelfs sterker, maar voor velen is juist deze tijd nu te belastend voor 

lichaam en geest.

Het voorstel van deze amendement is derhalve om van de begroting bestemd voor 

jeugdprojecten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport,

NAF. 100.000 aan te wenden voor bevordering van de danskunst op (jeugd) 

dansscholen op St. Maarten.

St. Maarten, 29 juni 2021

De Indji


