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Besluit d.d: 16 .09.2021  Nummer: … 

   

Besluit van de Eilandsraad van 16 september 2021 no… tot vaststelling van de Verorde-
ning tot wijziging van de Eilandsverordening Rekenkamer openbaar lichaam Sint Eustatius 

De Eilandsraad,  
 
Overwegende dat het van belang is dat de Eilandsverordening Rekenkamer openbaar lichaam Sint Eustatius te wij-
zigen, zodat dit strookt met geldende regelingen; 
 
Gelezen het voorstel van het Bestuurscollege; 
 
gehoord het advies van de huishoudelijke commissie; 
 
gelet op de artikelen 95 tot en met 105 en artikel 183 tot en met 186  van de Wet openbare l ichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba 
 
Besluit: 
vast te stellen  
Verordening tot wijziging van de Eilandsverordening Rekenkamer Sint Eustatius 

 
Artikel I 
Artikel 3 van hoofdstuk 3 Vergoedingen, ondersteuning en budget  wordt gewijzigd en luidt als volgt: 
 
Hoofdstuk 3 VERGOEDINGEN, ONDERSTEUNING EN BUDGET 
Artikel 3  Vergoeding werkzaamheden en reis- en verblijfkosten 
1. De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden jaarlijks een vergoeding, alsmede een vergoe-

ding van hun werkelijke reis- en verblijfkosten. 
2. De vergoeding bedoeld in het eerste l id, bedraagt per jaar voor de voorzitter afgerond 30% en voor de leden af-

gerond 25% van het bedrag zoals vastgesteld voor de eilandgedeputeerde in artikel 6, tweede lid, juncto artikel 2 
van het Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES. 

3. De leden van de rekenkamer ontvangen, ter compensatie van representatie- en andere kosten, jaarlijks een bui-
tengewone toelage van 15% van het bedrag zoals vastgesteld in artikel 6 tweede lid, juncto artikel 2 van het 
Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES. 

  



Naam regeling, Openbaar lichaam Sint Eustatius 2/2 

Artikel II   
Deze verordening treedt in werking de dag na haar afkondiging.  
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de eilandsraad op16 september 2021 
De regeringscommissaris, De eilandgriffier,     
 
 
 
Mw. M.A.U. Francis Dhr. E. Jami 
 


