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Het doet mij deugd u te informeren dat artikel 13 van de Wet herstel 

voorzieningen Sint Eustatius (ook wel: de tweede fase van de Wet) officieel 

inwerking is getreden. Met de inwerkingtreding van bovengenoemd artikel 

verkrijgt de eilandsraad de bevoegdheid terug om gedeputeerden te benoemen en 

te ontslaan.  

 

De eilandsraad van Sint Eustatius heeft op dinsdag 4 oktober de gedeputeerden 

benoemd, waarna het eiland weer beschikt over een eigen bestuurscollege. 

Daarmee is een belangrijke stap gezet naar afsluiting van de bestuurlijke ingreep 

op Sint Eustatius. 

 

Met het afronden van de criteria voor de tweede fase zijn kaders gecreëerd 

waarin de gedeputeerden hun taken als goed bestuurders kunnen uitoefenen en 

besluiten kunnen nemen die voldoen aan de wettelijk eisen. Het is nu aan de 

gedeputeerden en de regeringscommissaris samen om deze verandering in de 

organisatie te borgen. Zo is in het Afsprakenakkoord van Sint Eustatius door het 

Openbaar Lichaam de ambitie uitgesproken om verder te bouwen aan goed 

bestuur. Dit gaat het Openbaar Lichaam realiseren door onder andere een 

integriteitscommissie op te richten. Ik steun deze ambitie ten volle en ik blijf 

bereid dit proces waar nodig te ondersteunen. 

 

Vanaf nu staat het bereiken van de volgende fasen in de wet centraal. De criteria 

voor fase 2.1 zijn al in een vergevorderd stadium. Het gaat dan om de fase 

waarin de taken/bevoegdheden t.o.v. ambtelijke organisatie en rechtspositionele 

beslissingen van de eilandsraad en bestuurscollege (benoeming, schorsing en 

ontslag van ambtenaren) worden hersteld. Met betrekking tot de criteria uit fase 

2.2 zal binnenkort een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden. Op basis van de 

uitkomsten kan een streefdatum voor overgang naar fase 2.2 worden vastgesteld 

voor het herstel van de taken en bevoegdheden van eilandsraad en 

bestuurscollege die voortvloeien uit de wet FinBES. Ik verwacht eind november 

uw kamer duidelijkheid te kunnen geven over de streefdatum. 
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Ik heb kennisgenomen van de ingediende motie in de eilandsraad. De stappen die 

nu gezet zijn, volgen logischerwijs uit de eerdere gemaakte afspraken met Sint 

Eustatius. 

 

Ik zal u in de tiende voortgangsrapportage nader informeren over de voortgang 

op de criteria voor de volgende fasen en de beoogde streefdatum voor het 

bereiken van fase 2.2.  

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

  

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Digitalisering en Koninkrijksrelaties 

 

 

 

 

 

Alexandra C. van Huffelen 

 


