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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 

 

 datum 10 maart 2010 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

 

31954 Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) 

 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 

 
Aangenomen amendementen 
 

Artikel 9 

10 (Remkes) 

De bevoegdheid van de toekomstige eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba om 

het aantal leden van de eilandsraad hoger vast te  stellen dan nu in principe wordt 

voorgesteld moet naar het oordeel van de indiener worden geschrapt. Feitelijk wordt het 

aantal leden al groter dan nu het geval is in verband met de dualisering. Het verdient de 

voorkeur bij de evaluatie te bezien of dit aantal toereikend is en op basis daarvan het 

aantal leden van de eilandsraden definitief vast te stellen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, VVD, CDA, PVV en het lid Verdonk 

 

 



 

 datum 10 maart 2010 

 blad 2 

 

 

Artikel 14 
11 à 18 à 19 (Remkes) 

Naar analogie van de situatie in het Europese deel van Nederland is het onwenselijk een 

ambtelijke functie in dienst van het eilandsbestuur te combineren met het vervullen van 

een politiek ambt op het eiland. In verband met de bevolkingsomvang van de eilanden is 

het uitsluiten van deze gecombineerde functies beperkt tot Bonaire. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, CDA, PVV en het 

lid Verdonk 
 

 

Artikel 172 

17 (Leerdam en Van Bochove ) 

Het burgerjaarverslag als voorgeschreven in de Gemeentewet wordt in Nederland 

binnenkort facultatief of afgeschaft (Staat van de dualisering, Kst. II 2008/09, 30 902, nr. 

15 herdruk). In de op de Gemeentewet gebaseerde WolBES kan hierop vooruitgelopen 

worden, en kan art. 172 lid 2 WolBES komen te vervallen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en het lid Verdonk 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 24 
12 (Remkes) 

Gelet op de huidige besloten bestuurscultuur op de eilanden is indiener van oordeel dat 

met een «dubbel slot» zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat vergaderingen van de 

eilandsraden in beslotenheid plaatsvinden. Het vetorecht van de gezaghebber daartoe 

alleen is onvoldoende. Gelet op het aantal leden van de eilandsraad is dit «dubbele slot» 

alleen voor het eilandgebied Bonaire mogelijk. 

Ingetrokken 

 

 

 
Moties 
 
21 (Brinkman) over niet verder in behandeling nemen van de wetsvoorstellen  

Verworpen. Voor: SP, de PVV en het lid Verdonk 

 
20 (Ortega-Martijn en Van Bochove) over de staatkundige positie van Bonaire  

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA 

 

22  (Brinkman) over geen inhoudelijke besluiten door de gouverneur van de Nederlandse 

Antillen over een referendumverzoek 

Verworpen. Voor: PVV  
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23 (Leerdam c.s.) over een jaarlijkse rapportage over de staat van het onderwijs en de 

zorg op de BES-eilanden  

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en het lid Verdonk 

 

24 (Remkes en Van Gent) over gelijke pensioenarrangementen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, CDA en het lid 

Verdonk  
 

25 (Van Gent en Remkes) over het homo-emancipatiebeleid op de BES-eilanden 

Afgevoerd van de agenda 

 

26 (Van Gent c.s.) over aanwijzing van Antilliaanse en Arubaanse natuurgebieden als 

nationaal landschap  

Afgevoerd van de agenda 


