
Saba Package: uitvoeringsagenda januari – december 2019 
 

Openbaar Lichaam Saba 
 

Wat Artikel Wanneer 
(start) 

Status Wie 
(betrokken) 
naast OLS 

Bestrijding van 
armoede 

Daling werkgeverslasten naar OLS werknemers 2019; Q1 Afgerond  
Sociale dialoog starten met werkgevers 2019; 

Q2/3 
Nog te starten SZW 

Project ‘leren budgetteren starten’ 2019; Q2 Nog te starten  SZW 
Beleidsplan armoedebestrijding vaststellen 2019: Q3 Nog te starten SZW 
Project arbeidsmarktbemiddeling, activiteitenbegeleiding; vooral voor diegenen met 
afstand tot de arbeidsmarkt 

2019; Q2 Gestart SZW 

Sociale 
voorzieningen beter 
op orde brengen 

Programma ‘BES(t)4’ kids ondertekenen en uitvoeren 2019: Q1 Ondertekening 
afgerond, uitvoering 
gestart 

SZW, VWS, 
OCW 

Het bestuursakkoord ‘Bestrijding huiselijk geweld’ uitvoeren 2019: Q1 Gestart VWS 
Een analyse maken welke specifieke zorg/voorzieningen missen en deze 
leemtes/kinken in de kabel met VWS oplossen (vb rond crisisopvang) 

2019: Q1 Gestart VWS 

‘Sport- en preventieakkoord Saba’ vaststellen met als pijlers: sport, gezonde voeding, 
preventie 

2019: Q2 Ondertekening 
afgerond, uitvoering 
gestart 

VWS 

Ambities rond ‘modernisering bibliotheek’, ‘impuls muziek, cultuur en historie (in het 
onderwijs)’ expliciteren, een verzoek bij OCW indienen 

2019; Q3 Nog te starten OCW 

Saba, J&V en VWS  onderzoeken de mogelijkheid en wenselijkheid om de 
jeugdinterventie “Alleen jij bepaalt wie je bent”, waarbij sport als middel ingezet 
wordt, op te starten. 

2019; Q2 Gestart J&V, VWS 

Een jeugdbeleidsplan vaststellen 2019; Q2 Gestart VWS 
Met woningbouwcorporatie Woonlinie 18 nieuwe sociale woningen realiseren 
inclusief een nieuwe weg (met Europees geld) 

2019; Q1 Gestart  



Wat Artikel Wanneer 
(start) 

Status Wie 
(betrokken) 
naast OLS 

Lagere ‘costs of 
doing business’ en 
‘costs of  living’ 

Uitvoering geven aan het project ‘Hydroponics on Saba’, een vanuit de Regio Envelop 
gefinancierd project 

2019; Q1 Gestart LNV, RVO 

Impulsen voor de 
economie 

‘Saba the unspoiled queen’, beter marketen onder high end eco toeristen. Een 
‘Actieplan toerisme’ opstellen en dit uitvoeren 

2019; Q2 Gestart  

Voortzetting van de 
investeringen in de 
infrastructuur en 
deze onderhouden 

Uitvoering geven aan de projecten ‘bouw water bottelingplant’, ‘uitbreiding haven 
en verbetering havengebied’, ‘aanleg van waterleiding naar centrale tappunten in 
alle dorpen’, ‘verbetering recycling- en afvalverwerking’, ‘renovatie airport terminal’ 

2019; Q1 Gestart I&W, 
Rijkswaterstaat, 
Vitens Evides 

SEC realiseert zonnepanelen park 2, met EZK worden de problemen bij 
zonnepanelenpark 1 opgelost 

2019; Q1 Gestart EZK 

Oplossingen voor 
OOV en 
Rampenbestrijding 
vraagstukken 

Expliciteren hoe de meldkamer functie verbeterd kan worden 2019; Q2 Gestart  JenV 
Starten met projectmatige aanpak van drugshandel- en gebruik 2019; Q2 Gestart JenV 
Initiatieven nemen om de OOV keten te verbeteren 2019; Q2 Gestart JenV 
Aandacht blijven vragen voor verbetering van reddingsoperaties op zee   2019; Q2 Gestart JenV 
Aandacht blijven vragen voor een betere afstemming van de samenwerkende 
partijen op de luchthaven en in de haven 

2019; Q1 Gestart JenV 

Verder professionaliseren van de rampenbestrijding organisatie 2019; Q2 Gestart JenV 
Taakverdeling: 
bepaalde taken van 
Rijk naar OLS 

Aandacht blijven vragen voor meer stapsgewijs meer taken naar OLS; verruiming 
bevoegdheden gezaghebber, proces werk- en verblijfsvergunningen, 
onderwijshuisvesting, pilot jeugdpreventie 

2019; Q2 Gestart BZK, SZW, 
OCW, VWS, 
JenV 

Een 
dienstverlenende en 
sterke 
overheidsorganisatie 

Het ambtelijk apparaat blijven versterken (o.a. bemensing, opleiding, uitwisseling), 
investeren in processen en procedures, digitalisering. Onderlegger is een nieuwe 
aanvraag ‘Goed Bestuur’ bij BZK 

2019; 
Q1/Q2 

Gestart BZK 

Dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen verbeteren; o.a. via 
digitalisering, tijdige publicatie besluiten 

2019; Q1 Gestart  

Pilot ‘juridisch loket’ uitvoeren 2019; Q1 Gestart  
Investeren in kwaliteit van overheidsbestuurders en bestuurders/kader van 
bedrijven/instellingen 

2019; Q3 Gestart BZK, VNG 



Wat Artikel Wanneer 
(start) 

Status Wie 
(betrokken) 
naast OLS 

Digitalisering van overheidsinformatie (akten etc.) en daarbuiten (historisch 
materiaal) 

2019; Q2 Nog te starten BZK, OCW 

Bijdragen aan de totstandkoming van en zorgdragen voor het operationaliseren van 
een rekenkamerfunctie voor Saba 

2019; Q2 Gestart BZK 

Uitnodigen waarnemers voor de gemeenteraadsverkiezingen 2019 2019; Q1 Afgerond BZK 
Het zoveel als mogelijk opheffen van kwetsbaarheden bij burgerzaken, onder andere 
door het aanstellen van een extra medewerker. 

2019; Q3 Nog te starten BZK 

Robuuste 
overheidsfinanciën 

In overleg met verschillende ministeries de incidentele middelen voor structurele 
taken terugdringen en in plaats daarvan structurele dekking organiseren. 

2019; Q1 Gestart BZK, VWS, SZW, 
IenW 

 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

 
Wat Artikel Wanneer 

(start) 
Status Wie 

(betrokken) 
naast BZK 

Lagere ‘costs of 
doing business’ en 
‘costs of  living’ 

Start van een pilot ‘(ver)huursubsidie Saba’ voor de sociale en particuliere 
woningmarkt 

2019; Q1 Gestart OLS 

OLS onderzoekt samen met andere ministeries of verlaging van bouwkosten 
mogelijk is. 

2019; Q3 Nog te starten OLS, overige 
departementen 

Een 
dienstverlenende en 
sterke 
overheidsorganisatie 

OLS ondersteunen bij de ambitie om de organisatie verder te versterken. Een nieuwe 
aanvraag ‘Goed Bestuur’ beoordelen. Bij een positieve beoordeling van de aanvraag 
zal BZK een nader te bepalen financiële bijdrage leveren aan de verdere versterking 
van de organisatie. 

2019; Q3 Nog te starten OLS 

Steun verlenen aan initiatieven om de kwaliteit van overheidsbestuurders, 
bestuurders/kader van bedrijven/instellingen te borgen, ontwikkelen  

2019; Q3 Gestart OLS, VNG 

Steun verlenen aan het project digitalisering; OLS interne producten/processen, 
informatie buiten de overheid. Steun verlenen aan het fysiek bewaren van 
(historisch) archief materiaal  

2019; Q2 Nog te starten OLS, OCW 



Robuuste 
overheidsfinanciën 

In overleg met verschillende ministeries de incidentele middelen voor structurele 
taken terugdringen en in plaats daarvan structurele dekking organiseren. SZW zet 
hier al stappen in met BES(t)4 kids en Kansen voor alle kinderen. VWS heeft een deel 
van de integrale middelen overgeheveld naar de vrije uitkering, de structurele 
subsidie aan Child Focus loopt nu via OLS, financiering van de GGD functie wordt 
structureel gedekt en de lopende pilot Jeugdpreventie bevat structurele fte’s. Vanuit 
IenW is 1 miljoen structureel toegevoegd aan de Saba voor infrastructuur (wegen, 
zee- en luchthaven).  
 

2019; Q1 Gestart BZK, VWS, 
SZW, IenW 

 

Ministerie van Financiën (FIN) 

 
Wat Artikel Wanneer 

(start) 
Status Wie 

(betrokken) 
naast FIN 

Sociale 
voorzieningen op 
orde 

De resultaten van het rapport van PWC rond ‘bancaire stelsel Caribisch gebied’ 
betrekken bij maatregelen om het bancair stelsel op Saba kwalitatief te verbeteren en 
meer toegankelijk te maken 

2019; Q2 Nog te starten OLS, EZK, DNB, 
BZK  

OLS onderzoekt samen met andere ministeries of verlaging van bouwkosten 
mogelijk is. 

2019; Q3 Nog te starten OLS, overige 
departementen 

 
  



Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) 
 

Wat Artikel Wanneer 
(start) 

Status Wie 
(betrokken) 
naast JenV 

Oplossingen voor 
OOV en 
rampenbestrijding 
vraagstukken 

Ondersteunen van ideeën om de meldkamer functie te verbeteren  2019; Q2 Gestart OLS 
Een trainee en vervolgens (onder voorbehoud van financiering) een fte beschikbaar 
stellen voor projectmatige aanpak van drugshandel- en gebruik 

2019; Q2 Gestart OLS, 
driehoeksoverleg 
Saba 

Meewerken aan verbetering van de OOV keten 2019; Q2 Gestart OLS 
Ondersteuning van Saba’s wens om reddingsoperaties op zee te verbetering 2019; Q2 Gestart BZK, Def, IenW 

en OLS 
Betere afstemming organiseren van de samenwerkende partijen op de luchthaven en 
in de haven  

2019; Q2 Gestart Fin (douane), Def 
(Kmar) en OLS 

Uitvoering geven aan de aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie orkanen 
Irma en Maria 

2019; Q2 Gestart Def, BZK, OLS 

Taakverdeling en 
samenwerking 

JenV/OLS werken waar mogelijk toe naar versoepeling verblijfsvergunningsprocedure 2019; Q2 Gestart OLS 

 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 
 

Wat Artikel Wanneer 
(start) 

Status Wie 
(betrokken) 
naast IenW 

Lagere ‘costs of 
doing business’ en 
‘costs of  living’ 

Inspanning om de transportkosten voor personen en goederen tussen Saba en Sint 
Maarten omlaag te brengen; hierbij het rapport ‘Connectiviteit’ betrekken en een 
pilot op Saba starten 

2019; Q2 Gestart OLS 

Voortzetting van de 
investeringen in de 
infrastructuur en 
deze onderhouden 

Ondersteuning bieden bij uitvoering van de projecten ‘bouw water bottelingplant’, 
‘uitbreiding haven en verbetering havengebied’, ‘aanleg van waterleiding naar 
centrale tappunten in alle dorpen’, ‘verbetering recycling en afvalverwerking’ en 
‘renovatie luchthaven terminal’ 

2019; Q2 Gestart  OLS, Vitens Evides 

 



Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
 

Wat Artikel Wanneer 
(start) 

Status Wie 
(betrokken) 
naast SZW 

Bestrijding van 
armoede 

Uitvoering geven aan Kabinetsreactie ‘IJkpunt sociaal minimum’ 2019 Gestart BZK, EZK, LNV, 
Fin, OLS 

Pilot armoedebestrijding 2019; Q2 Gestart OLS 
Project arbeidsmarktbemiddeling 2019; Q2 Gestart OLS 

Taakverdeling en 
samenwerking 

Uitvoering geven aan de nieuwe werkwijze rond vacaturetijd van bepaalde functies  2019; Q1 Gestart OLS, BZK 
SZW/OLS werken toe naar verbetering en versoepeling van het TWV-proces en 
voeren het gesprek over de rol van OLS in dat proces. 

2019; Q2 Gestart OLS, JenV 

 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
 

Wat Artikel Wanneer 
(start) 

Status Wie 
(betrokken) 
naast OCW 

Sociale 
voorzieningen beter 
op orde brengen 

Ondersteuning geven aan de ambities rond ‘modernisering bibliotheek’, ‘impuls 
muziek, cultuur en historie (in het onderwijs)’ 
 

2019; Q3 Nog te starten OLS 

Andere 
taakverdeling; 
verschillende taken 
van het Rijk naar 
OLS 

OLS wordt primair verantwoordelijk voor de verbouw en nieuwbouw 
onderwijshuisvesting: de uitvoeringstaak die nu bij het Rijksvastgoedbedrijf ligt, gaat 
over naar OLS.  

2019; Q2 Gestart en afgerond  OLS 

Een 
dienstverlenende en 
sterke 
overheidsorganisatie 

Steun verlenen aan het project digitalisering; OLS interne producten/processen, 
informatie buiten de overheid. Steun verlenen aan het fysiek bewaren van (historisch) 
archief materiaal 
 

2019; Q2 Nog te starten OLS, BZK 

 
 



Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 

Wat Artikel Wanneer 
(start) 

Status Wie 
(betrokken) 
naast EZK 

Lagere ‘costs of 
doing business’ en 
‘costs of  living’ 

Het wijzigen van de elektriciteitswet BES om te komen tot een tariefstructuur die beter 
aansluit bij de wensen van de openbare lichamen. 

2019; Q1 Gestart OLS 

Legt relatie met een Europees telecommunicatie bedrijf om de samenwerking met Satel 
aan te gaan  

2019; Q2 Nog te starten OLS 

Impulsen voor de 
economie 

Ondersteunen van het ‘Actieplan toerisme’ waarin lange termijn marketing onder high-
end eco toeristen centraal staat  

2019; Q1 Gestart RVO, OLS 

Adviseren bij de ontwikkeling van specifieke stimuleringsmaatregelen voor (startende) 
ondernemers  

2019; Q2 Nog te starten RVO, OLS, KvK 

Inventariseren of er nieuwe stappen te zetten zijn in het kader van duurzaamheid 2019; Q2 Gestart RVO, OLS 
Inventariseren van en adviseren over de mogelijkheden om de economie van Saba te 
diversifiëren en te vergroten 

2019; Q4 Nog te starten RVO, OLS 

Voortzetting van 
investeringen in de 
infrastructuur en 
deze onderhouden 

Ondersteuning van realisatie zonnepanelen park 2, en samen met SEC de problemen bij 
zonnepanelenpark 1 oplossen 

2019; Q1 Gestart SEC 

 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
 

Wat Artikel Wanneer 
(start) 

Status Wie 
(betrokken) 
naast LNV 

Lagere ‘costs of 
doing business’ en 
‘costs of  living’ 

Het project ‘Hydroponics on Saba’ en andere landbouw, visserij en natuur initiatieven 
ondersteunen 

2019; Q1 Gestart OLS 

Impulsen voor de 
economie 

Meewerken aan projecten die bijdragen aan vergroting van het eco toerisme, 
bijvoorbeeld onderhoud/nieuwe wandelpaden, verbetering van informatievoorziening, 
botanische tuin 

2019; Q2 Nog te starten OLS 



 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

 
Wat Artikel Wanneer 

(start) 
Status Wie 

(betrokken) 
naast VWS 

Sociale 
voorzieningen 
beter op orde 
brengen 

Een aantal met WMO vergelijkbare voorzieningen implementeren, te weten 
(aanpassingen woningen, vervoer-op-maat, maaltijdvoorziening, huishoudelijke hulp) 

2019; Q2 Gestart OLS / BFS 

In het kader van het Caribisch Sport- en Preventieakkoord stelt VWS structureel 
$176.000 ter beschikking aan OLS voor structureel aanstelling van een buurtsportcoach, 
een gezondheidsbevorderaar/preventiemedewerker, schoolfruit op basis- en 
middelbare school, en budget voor preventieprogramma’s en onderzoek op 
middelengebruik en seksuele gezondheid. Over evt extra inzet op voorkomen en 
ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen worden nadere afspraken gemaakt. 
Verder wordt de JOGG aanpak geïntensiveerd.  

2019: Q2 Akkoord is ondertekend 
en de uitvoering is 
gestart  

OLS/VWS 

Permanente tandheelkundige hulp organiseren en intentie om vanaf 2020 hulp bij 
stoppen met roken op te nemen in het zorgpakket 

2019; Q1 Gestart VWS/ZVK 

Helpen bij het oplossen van ontbrekende en noodzakelijke (specifieke) 
zorg/voorzieningen (vb rond crisisopvang) 

2019; Q2 Nog te starten OLS 

Mede uitvoering geven aan het programma ‘BES(t)4 kids’, het Bestuursakkoord 
‘Bestrijding huislijk geweld en kindermishandeling’ en het ‘Preventieprogramma Saba’  

2019; Q1 Gestart OLS 

Een jeugdbeleidsplan vaststellen met betrokken organisaties uit de jeugdketen 2019; Q2 Gestart VWS, SZW, 
OCW, BZK 

OLS ontvangt van VWS een jaarlijkse bijzondere uitkering van $309.944 voor de 
uitvoering van de taken op publieke gezondheid. Deze tijdelijke regeling wordt begin 
2019 geëvalueerd, omdat de regeling loopt tot 1 januari 2020. VWS en OLS gaan voor 
de zomer 2019 met elkaar in gesprek over de uitkomsten van deze evaluatie en 
uitvoering van de taken uit de Wet Publieke Gezondheid.  

2019; Q2 Gestart OLS 

Er wordt gestart met een pilot waarbij Saba het medisch vervoer zelf gaat organiseren. 2019; Q3 Nog te starten OLS 



Wat Artikel Wanneer 
(start) 

Status Wie 
(betrokken) 
naast VWS 

Andere 
taakverdeling; 
verschillende taken 
van het Rijk naar 
OLS 

De pilot waarin preventieve taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin voor 2 jaar zijn 
overgedragen aan OLS wordt uitgevoerd en na positieve evaluatie (Q3 2019) regulier 
voortgezet in 2020 

2019; Q1 Gestart OLS 

 


