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Geachte heer Brison,

Hierbij wordt aan de Staten een derde nota van wijziging aangeboden 
behorende bij het ontwerp van Landsverordening, tot vaststelling van de 
Begroting van het land Sint-Maarten voor het dienstjaar 2021 
(Landsverordening begroting 2021). U wordt verzocht deze derde nota van 
wijziging bij het ontwerp van landsverordening te voegen.
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Landsverordening, tot vaststelling van de Begroting 
van het land Sint-Maarten voor het dienstjaar 2021 
(Landsverordening begroting 2021)

DERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen

Het ontwerp van Landverordening begroting 2021 wordt als voigt 
gewijzigd:

Hoofdstuk 2.3 Ministerie van Justitie, Sectie H - versterking van de 
rechtstaat, sub-sectie Wethandhaving, onderdeel 1, komt als voigt te 
luiden:

1. De prioriteitenlijst Wetgeving en Beleid van het Ministerie van Justitie 
ziet er als voigt uit: de afronding van de wijziging van de 
Wegenverkeersverordening, waarbij wordt gewerkt aan het realiseren van 
een sleep- en parkeerbeleid vooral in de binnenstad van Philipsburg. De 
afronding en ratificatie van de APIS-wetgeving, die de overheid in staat zal 
steilen de grenzen van het Land beter te controleren en te beschermen. De 
ratificatie van de Landsverordening tot wijziging van de Algemene 
Politiekeur voor de verbanning van het gebruik van onder meer plastic 
zakken.

TOELICHTING

In de ontwerpbegroting 2021 die bij de Staten is ingediend, staat het 
volgende:

In samenwerking met andere ministeries wordt het overheidsbrede 
beleid voor animatiemeisjes herzien. Het wetsontwerp is gek 
geweest, maar is nooit goedgekeurd.

De oorspronkelijlce tekst komt niet overeen met de prioriteitenlijst van de 
Minister van j/ijtitie. Dat is de reden voor deze derde nota van wijziging.

De Minis! 
d.d.

n Financien

De Minister Van Algemene Zaken 
d.d.


