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1. Met betrekking tot  

 32123 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 

2010 

wordt blanco eindverslag vastgesteld teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te 

doen. 

 

2. De toezeggingen T01029, T01033 en T1034 worden als afgedaan beschouwd, waarbij 

de commissie ervan uitgaat dat zij nader wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het 

nieuwe onderzoek naar de staat van bestuur en rechtshandhaving op Aruba.  

Met betrekking tot toezegging T01028 wordt de commissie graag geïnformeerd over de 

kosten van het overheidsapparaat en het bestuur van Sint Maarten (in de nieuwe 

staatkundige verhoudingen), omgerekend per hoofd van de bevolking. De commissie 

vraagt zich daarbij af hoe deze kosten per hoofd van de bevolking zich verhouden tot 

deze kosten in andere, vergelijkbare, kleinschalige landen.   

 

3. De commissie wijdt een tweede bespreking aan de conclusies en aanbevelingen van het 

rapport van de Commissie-Brooks-Salmon “Kiezen voor het Koninkrijk. Democratische 

legitimiteit van besluitvorming en controle op Koninkrijksniveau”. 

 

4. - De commissie verzoekt voortaan het overzicht van de stand van zaken van de 

behandeling van de wetgeving voortvloeiend uit het proces van staatkundige 

vernieuwing iedere keer bij de agenda van de commissievergadering te voegen. De staf 

zal nagaan wanneer de eerste wetsvoorstellen naar verwachting aan de Eerste Kamer 

worden aangeboden. 

- De staf zal nagaan of er al een datum voor het referendum in Bonaire bekend is. 

      - Er is nog geen nadere informatie bekend over het doorgaan van het POK in februari  

      2010.  

      - De rapportage van regeringscommissaris Kamp over de BES zal in de  

      commissievergadering van 26 januari 2010 worden geagendeerd. 
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De griffier van de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, 

Warmolt de Boer 

 


