
 

Bijlage: Stand van zaken 12 criteria 

Om vanuit de Tijdelijke wet Herstel Voorzieningen terug te gaan naar volledig herstel van de 
democratie zal moeten worden voldaan aan criteria die verdeeld zijn over verschillende fasen met 
daarbij verschillende bevoegdheden voor de eilandsraad en de regeringscommissaris en later voor 
de rijksvertegenwoordiger.  

Omdat er inmiddels voldaan is aan criteria om naar Fase 1 (benoeming eilandsraad met beperkte 
bevoegdheden) te gaan is een overzicht gemaakt van welke criteria bij welke fase horen.  

Hieronder treft u daarvan de overview aan. Daarnaast is per criterium de voortgang aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr.  Criterium Stand van zaken Einddatum 

 

1 Opschonen 
bevolkingsadministratie 

Fase 1 Globale toets vereisten Kieswet  

In fase 1 werd getoetst of de burgers 
aan de eisen voldoen die de Kieswet 
stelt. Door middel van huis-aan-huis 
bezoeken is gecontroleerd of de in 
PIVA (Persoonsinformatievoorziening 
Nederlandse Antillen) ingeschreven 
personen daadwerkelijk op het eiland 
verbleven, in het bezit waren van een 
geldig legitimatiebewijs en/of 
verblijfsvergunning. Deze fase heeft 
een voldoende betrouwbaar 
kiesregister opgeleverd.  

 

Fase 2 Diepgaand onderzoek 

In fase 2 is in januari 2020 een 
diepgaand onderzoek naar de 
volledigheid en juistheid van alle 
actuele persoonslijsten en 
aanwezigheid van brondocumenten 
verricht. 

De bevindingen uit dit onderzoek 
moeten nu in de PIVA gecorrigeerd 
worden. Dit gebeurt door specialisten 
vanuit Nederland. In maart 2020 is hier 
een begin mee gemaakt maar in 
verband met COVID-19 zijn deze 
specialisten naar Nederland 
teruggekeerd. Door de huidige 
maatregelen Heeft dit project 
vertraging opgelopen. Naar 
verwachting zal dit project herstart 
worden in het 1e kwartaal van 2021. 

1e fase 
gereed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e fase 31 
december 
2021 gereed. 

2 Beheren administraties     Van de 17 administraties van het 
openbaar lichaam is ongeveer de helft 
operationeel. 

Met het Kadaster zijn afspraken 
gemaakt om achterstanden weg te 
werken in voorbereiding op de 
overname van de kadaster functie door 
Kadaster Nederland per 1 januari 2021.  

Met Belastingdienst CN is afgesproken 
dat zij, na de modernisering van alle 
fiscale verordeningen, de inning en 
invordering van de lokale belastingen 
zullen overnemen.  

December 
2021 

 

 

 

 

2e kwartaal 
2021 

3 Aanpassen onjuiste en 
verouderde verordeningen 

Momenteel resteren 25 
Verordeningen/besluiten die nog 
vastgesteld moeten worden. Deze zijn 

Maart 2021 



in concept opgesteld en zullen aan de 
Eilandsraad en aan de 
regeringscommissaris verstuurd 
worden ter vaststelling.  

Voorzien wordt dat  de financiële 
verordeningen voor het eind van het 
jaar vastgesteld zullen worden met 
inwerkingtreding in de periode Januari 
tot juli 2021.  

Wat betreft het niet-financiële gedeelte 
dat door de eilandsraad vastgesteld 
moet worden, is de inschatting dat 
deze in de periode december 2020 tot 
en met maart 2021 vastgesteld zullen 
worden met daarop aansluitende 
inwerking treding.   

4 Reorganiseren ambtelijk 
apparaat en voorzien in juiste 
procedures en werkinstructies 

Na het effectueren van de reorganisatie 
op 1 september 2019 is de interne 
doorstroom op functies voltooid. Alle 
sleutelfuncties zijn inmiddels vervuld. 
Ook de adviesfuncties zijn vrijwel 
allemaal vervuld. 

De beschrijving van procedures en 
werkinstructies is afgerond. 

Afgerond 

5 Beschrijven beleidskaders 
openbaar lichaam 

  De werkprocessen van het 
bestuurscollege zijn beschreven. In de 
loop van 2020 heeft  het openbaar 
lichaam met de nieuwe formats voor 
besluitvorming in o.a. het 
bestuurscollege in gebruik genomen. 
Consequent wordt vastgehouden aan 
de procedure van aanleveren zodat het 
bestuurscollege zich tijdig en goed kan 
voorbereiden op te nemen besluiten.  

   Ook is een inventarisatie gemaakt van 
ontbrekende beleidskaders en 
beleidskaders die ge-update moeten 
worden. 

Beleidskaders 
BC: afgerond 

 

 

 

 

 

Beleidskaders 
overig OLE: 

januari 2021 

 

6 Op orde brengen toezichts- en 
handhavingsinstrumentarium 

Het aanpassen van de verordeningen 
omvat ook het actualiseren van 
overtredingen en sanctiemaatregelen. 
Na het opschonen van alle 
verordeningen is de basis voor 
handhaven en toezien gelegd en zal dit 
in de organisatie moeten worden 
geïmplementeerd.  

Februari 2021 

7 Toerusten ambtelijke organisatie 
voor uitvoering toezicht en 
handhaving 

Op 31 maart 2020 zijn toezichthouders 
voor afvalstoffen benoemd. Voor de 
aanpak van autowrakken, containers 
en ander afval is een plan van aanpak 
gemaakt.  

December 
2020 

 

 



Voor de inspectie van hotels, 
restaurants en supermarkten zijn 
inspecteurs die zijn opgeleid tot 
bijzondere agent (BAV Pol) werkzaam. 

Het IAB (Inrichtingen- en 
activiteitenbesluit milieubeheer), dat 
dient ter bescherming van de 
leefomgeving zal ingaan per 2022. Eén 
jaar later dan gepland omdat de 
voorbereidingen, waaronder de 
opleiding van inspecteurs – die buiten 
St. Eustatius moet plaatsvinden, 
vanwege de Covid-19 vertraging 
oploopt 

Met de Gemeente Breda is een 
dienstverleningsovereenkomst 
afgesloten voor ondersteuning op  

- wetgeving 

- inzicht verschaffen in het verstrekken 
van operationele vergunningen 

- training op het gebied van 
handhaving en toezicht 

 

 

 

Januari 2022 

 

 

 

 

 

Januari-Juni 
2021 

8 Invoeren meerjarig 
opleidingsprogramma 
ambtenaren en politici 

Om duurzaam effect te sorteren loopt 
het opleidingsprogramma voor 
ambtenaren meerjarig door. In het 
eerste kwartaal van 2020 is het 
opleidingsprogramma voor het 
ambtelijk apparaat verder uitgerold 
met 15 verschillende trainingen. Door 
de COVID-19 maatregelen zijn de 
trainingen in het tweede kwartaal 
helaas afgebroken of uitgesteld. Indien 
mogelijk worden trainingen digitaal 
voortgezet. 

Ook is een opleidings- en 
begeleidingstraject voor potentiele 
politici opgezet. In samenwerking met 
de VNG en het Nationaal Instituut voor 
Meerpartijen Democratie (NIMD) is 
onderzocht hoe de verschillende 
opleidingsprogramma’s vorm moeten 
krijgen.  
Na de kandidaatstelling van politici zijn 
de eerste opleidingsdagen 
georganiseerd, die als doel hadden om 
(potentiële) politici voor te bereiden op 
een rol als eilandraadslid.  
Ook na de verkiezing zullen 
opleidingsdagen aangeboden worden 
aan de  politici. Voorafgaand aan ieder 
moment van opleiden wordt gekeken 
naar de behoeften van deelnemers, 
zodat zij de kans krijgen om hun taak 

Tot in 2023 



en functie op specifieke punten steeds 
beter uit te oefenen.  

9 Digitaliseren en centralisering 
financiële processen 

Het digitaliseren van de financiële 
administratie is per 1 april 2020 
afgerond. De centralisering wordt eind 
2020 afgerond.  Volgens een vaste 
procedure vindt nauwkeurige 
afstemming en overig wijzigingsbeheer 
plaats. Het IT Beheer wordt nog 
ingericht. Een Audit door de ADR over 
de inrichting en beheer van de toegang 
tot het financiële systeem zal in april 
2021 van start gaan. 

December 
2020 

10 Inrichten planning- en 
controlcyclus conform wet 
FinBES 

De 2e UVR 2020 is tijdig ingediend. De 
3e UVR 2020 zal eind november 2020 
worden opgeleverd.  

De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn 
afgerond en vastgesteld.  

De  jaarrekening 2019 wordt naar 
verwachting medio februari 2021 
opgeleverd. De begroting 2021 is in 
eigen beheer opgesteld, afgerond en 
aangeleverd aan het Bestuurscollege. 

De verwachting is dat op 1 december 
2020 op alle niveaus de P&C cyclus 
conform FinBes ingericht en 
operationeel is. 

November 
2020 

 

 

Februari 2021 

 

 

 

December 
2020 

11 Uitvoeren acties Plan van 
Aanpak financieel beheer 

Met de komst van nieuwe Directeur 
Bedrijfsvoering, onder wie het 
financieel beheer valt, worden thans de 
zaken aangepakt die nog waren blijven 
liggen. 

Tot in 2021 

12 Instellen rekenkamer De Rekenkamer Sint Eustatius wordt in 
eerste instantie opgezet en (voor de 
duur van maximaal twee jaar) bemenst 
door deskundigen van de Rekenkamer 
Rotterdam. De tijdelijke 
rekenkamerleden zijn op 14 mei jl. 
door de regeringscommissaris beëdigd. 

Afgerond 

 


