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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:

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

1. Onder begrotingspost 43458 Schoolbus vervoer, wordt 
"4,810,000" vervangen door: 4,610,000.

2. Onder begrotingspost 43476 Rechts- en ander deskundig 
advies, wordt "162,448" vervangen door: 122,448.

3. Onder begrotingspost 43489 Dienst Onderwijs Innovatie, 
wordt "25,000" vervangen door: 265,000.

Toelichting
De indiener regelt met dit amendement dat gelden op de Gewone 
dienst uitgaven van de Stafbureau en Afdeling Onderwijs op de 
begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
worden gereserveerd, op de Gewone dienst uitgaven van Dienst 
Onderwijs Innovatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd 
& Sport. Deze wijziging, een verhoging van Nafl 240.000, heeft als 
doel de Openbare scholen te voorzien van een pilot ontbijt 
programma voor het eerste helft van het 2021-2022 schooljaar. 
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 jaaral is afgelopen.



Hoewel er momenteel een ontbijtprogramma wordt uitgevoerd op 
de Openbare scholen in samenwerking met de Rotary Sunrise Club, 
is dit programma sterk afhankelijk van "public-private partnerships". 
Indiende Rotary Sunrise Club de samenwerking met de Openbare 
scholen niet kan voortzetten, komt het ontbijtprogramma volledig in 
gevaar. Indiener is daarom van mening dat het noodzakelijk is om 
dit programma binnen het ministerie te structureren. Aangezien de 
Dienst Onderwijs Innovatie wordt beschouwd als het projectbureau 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, is deze 
afdeling in staat om in samenwerking met de Dienst Openbaar 
Onderwijs het pilot ontbijt programma voor de Openbare scholen te 
coordineren.

Indiener heeft gekozen om de begrotingspost van 43458 met NAfl. 
200.000,- te verlagen omdat deze begrotingspost met NAfl. 1.110.00 
werd verhoogd voor de begroting 2021 ten opzichte van de 
begroting 2020. Het ministerie heeft echter het herziene schoolbus 
beleid nog niet geimplementeerd. Dit beleid is gericht op het 
verlagen van de schoolbuskosten en het beeindigen van misbruik 
van het huidige beleid. Nu, meer dan ooit, moet het ministerie het 
herziene beleid implementeren om geld te besparen. Indiener is dan 
ook van mening dat dit amendement het ministerie zal stimuleren 
om de implementatie van het herziene schoolbus beleid te 
bespoedigen.

Daarnaast heeft indiener gekozen om begrotingspost van 43476 met 
NAfl. 40.000 te verlagen omdat deze budgetpost in 2020, NAfl 
72.448 bedroeg en nu wordt gebudgetteerd op NAfl. 162.448 voor 
2021. Daar wij ons nogs steeds in eenpandemie bevinden, is 
indiener van mening dat het inhuren van externe consultants moet 
worden beperkt en moeten alternatieve methoden worden gezocht. 
Indiener is derhalve van mening dat door het verlagen van deze 
begrotingspost wordt gelden vrijgemaakt voor urgentere zaken, 
zoals het voeden van onze Openbare scholieren doormiddel van een 
pilot ontbijt programma.

Sint Maarten, 29 juni 2021


