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Betreft: onthouding goedkeuring benoeming X.S.G. Blackman
Geachte heer Isabella,
In uw brief van 30 maart 2017 met kenmerk Rv/2017pb/026 stelt u dat u geen goedkeuring kunt
verlenen aan de benoeming van de heer Blackman als directeur Publiekszaken en Ondersteuning en
geeft u aan dat u, alvorens tot een daadwerkelijk besluit te komen, de gelegeneheid biedt om het de
benoeming nader te motiveren en wel voor 14 april 2017.
Uit uw brief blijkt dat u zich een zeer eenzijdig en ongeïnformeerd beeld gevormd hebt van de gang
van zaken rond de benoeming van de heer Blackman en de afwijzing van de andere interne
kandidate. Dat de waarnemend gezaghebber de benoeming van de heer Blackman niet steunt, maar
een voorkeur heeft voor zijn nicht en partijgenote is niet verrassend en geeft aan waar nepotisme
een rol speelt. Voor de goede orde: de gedeputeerden zijn afgeweken van de voordracht van de
selectiecommissie op basis van een eigen evaluatie, hetgeen hun goed recht is.
U wijst erop dat de heer Blackman niet aan de vereisten uit de advertentietekst voldoet omdat hij
geen afgeronde universitaire opleiding heeft. De advertentietekst stelt niet dat dat vereist is. Verder
werd in het gesprek niet op zijn ervaring ingegaan op HRM terrein omdat bij de gespreksleden
bekend was dat de heer Blackman in een dergelijke functie langere tijd werkzaam is geweest op Saba.
De uitspraak van de heer Blackman over het Plan van Aanpak wordt door u uit zijn verband getrokken
en het door u aangegeven verband tussen het Plan van Aanpak en verandertrajecten is op zijn minst
twijfelachtig te noemen.
Uw voornemen derhalve om uw goedkeuring te onthouden heeft meer te maken met uw wens om
de heer Blackman niet benoemd te zien dan met zijn geschiktheid. Dit wordt versterkt door de
moeite die u zich getroost heeft om zijn ongeschiktheid aan te tonen terwijl dat niet uw taak is gezien
het gestelde in de Memorie van toelichting van de WoIBES ten aanzien van uw goedkeuring.
“Overigens kan de goedkeuring door de Rijksvertegenwoordiger slechts worden onthouden wegens
strijd met het recht of op een grond, die is neergelegd in de door het bestuurscollege vastgestelde
regels inzake de benoeming, bevordering, schorsing en ontslag van ambtenaren.”
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Uw bewering dat in strijdt met de wet gehandeld zou zijn, baseert u op de aanname dat de eerdere
kandidate geschikt zou zijn. Als u in de loop van de weken die u genomen hebt om tot die conclusie
te komen de gedeputeerden om nadere informatie gevraagd zou hebben, zou u die aanname niet
gedaan hebben en valt het enige punt om goedkeuring te onthouden weg.
De gedeputeerden kunnen derhalve niet anders dan concluderen dat u uw goekeuring niet kunt
onthouden en dat daarmee de benoeming van de heer Blackman een feit is. Dat betekent ook dat
de gebeurtenissen van heden waarbij de waarnemend gezaghebber zijn handtekening weigert te
zetten onder besluiten en brieven waarin verwezen wordt naar de heer Blackman als directeur PZ &
o onrechtmatig zijn. Het niet tekenen van besluiten of brieven door de waarnemend gezaghebber is
al vaker voorgekomen zonder dat daar door u of de minister tegen opgetreden is, sterker nog, dit
onrechtmatig handelen door de waarnemend gezaghebber is door u aangemoedigd.
U laat door uw opstelling weinig ruimte voor dialoog en blijft volharden in een regenteske en
legalistische benaderingswijze die fnuikend is voor goed bestuur. U hebt daarbij weinig tot geen blijk
gegeven van respect voor het lokale bestuur en zijn vertegenwoordigers. Hierdoor moeten de
gedeputeerden concluderen dat er geen vertrouwen meer is in u en uw functioneren en zij zullen u
en uw brieven in de toekomst dan ook negeren.

Hoogachtend,
Gedeputeerde,

De Eilandsecretaris,

eputeerde,

.A. Kerkho

De heer C.A. W

IN AFSCHRIFT AAN:
• De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• College van financieel toezicht
• Voorzitter van de Tweede Kamer
• Bestuurscolleges van Bonaire en Saba
• De Waarnemend Gezaghebber Sint Eustatius
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