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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:

A

In Bijlage 1 wordt Gewone dienst uitgaven van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport als voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 43489/60073 Afdeling Onderwijs, 
wordt "300,000" vervangen door: 200,000.

2. Onder begrotingspost 43489 (new proj code) Afdeling 
Onderwijs, wordt "1,125,000" vervangen door: 1,025,000.

3. Onder begrotingspost 43518/68001 Dienst Openbaar 
Onderwijs, wordt "45,000" vervangen door:75,000.

4. Onder begrotingspost 43518/68003 Dienst Openbaar 
Onderwijs, wordt "30,000" vervangen door: 50,000.

5. Onder begrotingspost 43518/68004 Dienst Openbaar 
Onderwijs, wordt "40,000" vervangen door: 65,000.

6. Onder begrotingspost 43518/68005 Dienst Openbaar 
Onderwijs, wordt "30,000" vervangen door: 50,000.

7. Onder begrotingspost 43518/68006 Dienst Openbaar 
Onderwijs, wordt "10,000" vervangen door: 25,000.



8. Onder begrotingspost 43518/68007 Dienst Openbaar 
Onderwijs, wordt "30,000" vervangen door: 50,000.

9. Onder begrotingspost 43518/68008 Dienst Openbaar 
Onderwijs, wordt "20,000" vervangen door: 40,000.

10. Onder begrotingspost 43518/68001 Dienst Openbaar 
Onderwijs, wordt "50,000" vervangen door: 100,000.

Toelichting
De indiener regelt met dit amendement dat gelden op de Gewone 
dienst uitgaven van de Afdeling Onderwijs op de begroting van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport worden 
gereserveerd, op de Gewone dienst uitgaven van Dienst Openbaar 
Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd & Sport. 
Deze wijziging heeft als doel de Openbare scholen te voorzien van de 
nodige financiering om voldoende schoolmateriaal te bestellen voor 
de schooljaar 2021/2022. Daarnaast is rekening gehouden met het 
feit dat de begroting voor het begrotingsjaar 2021 nog goedgekeurd 
dient te worden door de Staten, terwijl het eerste helft van het jaar 
is al afgelopen.

Hoewel er bedragen per Openbare school worden gereserveerd op 
de begroting voor schoolmaterialen, komen deze bedragen lang niet 
in de buurt van de bedragen die nodig zijn om de benodigde 
schoolmaterialen voor de Openbare scholen aan te schaffen. 
Openbare scholen zijn momenteel genoodzaakt om schoolmateriaal 
aan te schaffen voor slechts een vak per schooljaar en het geld dat 
gereserveerd wordt, dekt niet de aanschaf van textbooks die bij de 
workbooks horen. Bovendien was de begroting voor 
schoolmaterialen voorafgaand aan orkaan Irma boven de NAfl. 
700.000,-, maar door bezuinigingen is het begrote bedrag aanzienlijk 
verlaagd.

Indiener is van mening dat het hebben van schoolmaterialen een 
directe impact heeft op de prestaties van leerlingen en dat het niet 
hebben van schoolmaterialen nadelig is voor de leerlingen. Met dit 
amendement, van een verhoging van NAfl 200,000, wil indiener 
ervoor zorgen dat deze begrotingsposten terugkeren naar wat ze 
ooit waren en dat deze posten het belang van onze Openbare school 
leerlingen dienen.

Indiener heeft gekozen om de begrotingspost van 43489/60073 met 
NAfl. 100.000,- te verlagen omdat deze begrotingspost in 2020,
NAfl. 200.000,- bedroeg. Gezien wij over de helft van het jaar zijn en 
de uitwerking van de maatregelen voor onderwijshervorming die in 
het kader van de uitvoeringsagenda moeten plaatsvinden, schat 
indiener de kansen heel klein dat het ministerie het volledige 
begrote bedrag van NAfl. 300.000 zou kunnen besteden.



Daarnaast heeft indiener gekozen om begrotingspost van 43489 
(nieuwe proj-code) van de Afdeling Onderwijs te verlagen met NAfl. 
100.000,- omdat de Minister van OCJS in zijn reacties tijdens de 
behandeling van de begroting in de Staten heeft aangegeven dat het 
ministerie bezig is met het afronden van de plannen voor het 
Professional Development Plan. De Minister van OGSgaf echtergeen 
inzicht in de details van de implementatie van dat plan en hoeveel 
geld er voor de rest van 2021 aan dit project zou worden besteed. 
Indiener is de mening toegedaan dat de kans derhalve groot is dat 
deze begrotingspost niet volledig zal worden benut en dat deze 
gelden dus kunnen worden gebudgeteerd voor urgentere zaken. Op 
grond van het bovenstaand is indiener van mening dat het beter is 
dat een deel van de bedragen van de bovengenoemde 
begrotingsposten worden overgeheveld naar de posten van 
schoolmaterialen voor Openbare scholen.
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