Raadsvoorstel Eilandsraad
Raadsvergadering:16 september 2021
Datum voorstel BC: 1 september 2021

Nr. 2021/
Portefeuillehouder: Mw. M.A.U. Francis
Opsteller: M. James- Brown/JZ

Onderwerp:
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Eilandsverordening Rekenkamer Sint Eustatius
Voorstel:
Het voorstel is om de Verordening te wijzigen en de verwijzing in artikel 3 te corrigeren conform de
geldende wet, waarbij niet alleen de naam, maar ook de artikelverwijzing wordt gecorrigeerd. Zie
hieronder het verschil.
Oud:

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 vergoeding van hun werkelijke reis- en verblijfkosten.
2. De vergoeding bedoeld in het eerste lid, bedraagt per jaar voor de voorzitter afgerond 30% en voor de
leden afgerond 25% van het bedrag bedoeld in artikel 1, tweede lid, Rechtspositiebesluit
eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES.
3. De leden van de rekenkamer ontvangen, ter compensatie van representatie- en andere kosten, jaarlijks
een buitengewone toelage van 15% van het bedrag bedoeld in artikel 1, twee lid Rechtspositiebesluit
eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES.
Nieuw:

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 vergoeding van hun werkelijke reis- en verblijfkosten.
2. De vergoeding bedoeld in het eerste lid, bedraagt per jaar voor de voorzitter afgerond 30% en voor de
leden afgerond 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 buitengewone toelage van 15% van het bedrag zoals vastgesteld voor de eilandgedeputeerde in
artikel 6, tweede lid, juncto artikel 2 van het Rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES.
Inleiding/aanleiding:
Aanhaling van een oude niet langer geldende regeling in de Eilandsverordening Rekenkamer Sint
Eustatius, maakt aanpassing van de verordening noodzakelijk.
Wettelijk kader en beleidskader
WolBES, artikelen 95 tot en met 105 en artikel 183 tot en met 186
Motivering incl. eventuele alternatieven
Correcte juridische grondslag bij verwijzing naar hogere regeling
De verkeerde aanhaling zorgt voor complicaties bij het berekenen van de bezoldiging voor de leden van
de Rekenkamer, aangezien er een onjuiste wettelijke grondslag is.
nemen.

1

Participatie/ communicatie
Gezien de soort regeling dat het is en het feit dat het een correctie is, is er geen noodzaak om enige
participatie van anderen erbij te betrekken. Wel dient nadat de correctie is gedaan de integrale tekst van
de regeling met de vastgestelde wijziging gepubliceerd te worden.
Financieel
De voorgestelde wijziging heeft geen additionele financiële consequenties dan hetgeen reeds is
aangegeven bij de vaststelling van de nota.
Bestuurlijke planning
Aangezien men reeds bezig is met de werving van leden voor de rekenkamer en dit de grondslag biedt
voor de vergoeding van de te werven leden, is het belangrijk dat de wijziging zo snel mogelijk plaats vindt.
In dit geval betekent het dat de wijziging zal inwerking zal treden de dag na publicatie van de wijziging van
de regeling.
Bijlagen
Conceptverordening tot wijziging van de Eilandsverordening Rekenkamer openbaar lichaam Sint
Eustatius.
St. Eustatius, 1 September 2021
de eilandsecretaris,

de Regeringscommissaris,

Mw. M. Dijkshoorn

Mw. M.A.U. Francis
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Raadsbesluit

Datum raadsvergadering: 2 september

Nr: 2021/

Onderwerp:
Vaststellen Verordening tot wijzging van de Eilandsverordening Rekenkamer openbaar lichaam Sint
Eustatius
De eilandsraad van het Openbaar Lichaam Sint-Eustatius,
Gelezen het voorstel van het Bestuurscollege d.d 1 september 2021
Gelet op de artikelen 95 tot en met 105 en artikelen 183 tot en met 186 van de Wet Openbare Lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Besluit:

Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Eilandsverordening Rekenkamer openbaar lichaam
Sint Eustatius

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 september 2021.
De Eilandsraad,
de wnd griffier,

de voorzitter,

E. Jami

M.A.U. Francis
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