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OPENBAAR LICHAAM

BONAIRE

Aan:
De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Dhr. dr. R.H.A. Plasterk
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Nederiand
Uw brief/kenmerk: 201_5-0000235i;
Ons nummer: C ^ J O ' O O C O M "

Datum:

JU| Q 2 2015

Betreft: Consulfatieaanvraag over wetsvoorstel tot wijziging van de grondwetswijziging inzake Caribische openbare
lichamen in verband met het kiesrecht
voor de Eerste kamer
Excellentie,
In antwoord op uw brief van 28 april 2015 betreffende bovenvermelde consultatie,
berichten wij u als volgt.
In de eilandsraadvergadering van 26 mei 2015 heeft de raad besloten de Eerste en
Tweede Kamer der Staten Generaal te verzoeken de verdere behandeling van het
voorstel tot verandering van de grondwet, strekkende tot het opnemen van een
constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba, en
het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen
bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (vergaderjaar 2011-2012: 33
131), vooralsnog tot nader order aan te houden.
Ons college onderschrijft bovenstaand verzoek van de raad en heeft besloten om
geen inhoudelijke reactie te geven op de consultatieaanvraag van 28 april. Eerst
nadat de resultaten van de voor eind december 2015 te houden volksraadpleging
omtrent de status van het openbaar lichaam bekend zijn, alsook nadat de resultaten
van de grote evaluatie na 10-10-10 bekend zijn wensen wij onze mening kenbaar te
maken met betrekking tot de wijziging van de Grondwet.
In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,
de q^acihebber, u3»6
de eilandsecretaris,
vo-ud,,

Bijlagen: eilandsraadbesluit van 26 mei 2015 (2015005033)
C c : Eilandsraad, Rijksvertegenwoordiger, Bestuurscolleges Sint Eustatius en Saba, JAZ.
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besluit van
, no.
(Archiefnr.2ö/5 006033)
DE EILANDSltAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:
- dat de coalitie partijen Partido Demokratiko Boneriano en Union Patriotiko
Boneriano op 17 april 2015 een bestuursakkoord hebben ondertekend voor dc
periode 2015-2019;
- dat de eilandsraad hel bestuursakkoord van 17 april 2015 heeft geratificeerd;
- dat deze ralificalie inhoud dat voor eind december 2015 een volksraadpleging
(referendum) gehouden wordl omtrent de status van openbaar lichaam;
- dal hel derhalve wenselijk is dal de Staten Generaal de verdere behandeling van
hel voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende lol het opnemen van een
constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sinl Eustatius en Saba
en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende
organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (Vergaderjaar 2011
2011: 33 131), vooralsnog lot nader order aanhoudt;

Gelet op:
Het feil dat de eilandsraad met 2/3 akkoord is gegaan lot hel houden van een
volksraadpleging omlrent de status van het openbaar lichaam;

HEEFT BESLOTEN:
De Eerste cn Tweede Kamer der Stalen Generaal le verzoeken de verdere behandeling
van het voorstel tol verandering in de Grondwet, strekkende tol hel opnemen van een
constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het
regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (Vergaderjaar 2011-2012: 33 131),
vooralsnog lol nader order aan te houden.

Aldus besloten in dc openbare vergadering van 26 mei 2015.
'eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire.
voorzitt:r,
de eilan^gnlTier,

Afschrift dezes te zenden aan:
de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
hct openbaar lichaam Saba
het openbaar lichaam Sint Eustatius
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