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O BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 24 mei 2017 

Op 12 mei heb ik de Tweede Kamer een afschrift gezonden van mijn brief 
aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius 
betreffende de bestuurlijke situatie en de brief van het bestuurscollege 
van 4 januari 2017 in het bijzonder. Hierbij zend ik deze brief ook tevens in 
afschrift aan de Eerste Kamer. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 mei 2017 

Conform het verzoek daartoe van uw vaste commissie voor Koninkrijksre-
laties treft u bijgaand in afschrift aan mijn brief aan het bestuurscollege 
van het openbaar lichaam Sint Eustatius betreffende de bestuurlijke 
situatie en de brief van het bestuurscollege van 4 januari 2017 in het 
bijzonder. Gelet op uw verzoek van 10 mei jongstleden (uw kenmerk 
2017Z05753/2017D12349) om een reactie op een brief van de Democra-
tische Partij St. Eustatius inzake «Wellbeing of the people comes first!» 
over de stappen die de huidige coalitie op St. Eustatius onderneemt om te 
komen tot een andere constitutionele status voor het eiland, merk ik op 
dat in mijn bijgaande brief aan het bestuurscollege een appreciatie van 
het document van de Democratische Partij is opgenomen. Tot slot treft u, 
conform uw verzoek de datum 10 mei met kenmerk 2017Z05207/
2017D12341, in bijlage1 een afschrift van mijn brief aan het bestuurs-
college in antwoord op enkele brieven van het bestuurscollege waaronder 
een brief van 11 april 2017 inzake de aanwending van doeluitkeringen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 160849.02.
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