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Betreft: klachten over het functioneren van het bestuur op St.-Eustatius
Geachte mevrouw Spies,
In aansluiting op ons gesprek op St.-Eustatius op woensdag 15 februari 2012 schrijf ik u deze brief. Het betreft de
aangelegenheden waarover ik u sprak die direct te maken hebben met de functie-uitoefening door de
gezaghebber en de rijksvertegenwoordiger.
Ik was in Brussel in verband met het EU-OCT forum en werd daar op woensdag 25 januari 2012 gebeld door
mijn assistent met de mededeling dat de coalitie in de eilandsraad niet langer bestond omdat Reginald Zaandam
zijn steun aan de coalitie met een brief aan de gezaghebber ingetrokken had. Diezelfde dag ontving ik een emailbericht van de gezaghebber waarin hij dit bevestigde en een bestuurscollegevergadering bijeen riep voor
maandag 30 januari 2012. De dag erna verklaarde eilandsraadlid Millicent Lijfrock-Marsdin zich onafhankelijk van
haar partij de Progressive Labour Party en ging een coalitie aan met de Democratic Party waarvan de twee
eilandsraadleden Koos Sneek en Rueben Merkman tot dan toe in de oppositie gezeten hadden. Daar heb ik van
de kant van de gezaghebber niets meer over gehoord.
Het volgende dat ik van hem hoorde was dat hij alle communicatie rond NuStar naar zich toe trok. Dat was op
vrijdag 27 januari 2012. Net voor mijn vertrek uit Nederland, donderdagavond 26 januari 2012 had ik in de
hoedanigheid van gedeputeerde nog deelgenomen aan een conference call met NuStar en de projectgroep van
de ministeries. In feite was deze actie van de gezaghebber onwettig want zolang de gedeputeerde nog niet
ontslagen is door de eilandsraad, is hij in functie. Ik heb dit in een e-mailbericht aan de gezaghebber
medegedeeld. Daarop heeft hij niet geantwoord. Bij mijn aankomst vrijdag op St.-Eustatius ben ik direct naar
hem toegegaan en in het gesprek met hem er wederom op gewezen dat hij de gedeputeerden niet zomaar
buitenspel kon zetten. Zijn reactie was er een van irritatie en afwijzing.
Zondag had ik een afspraak staan met de heren Cuvalay en Jansen over de psychiatrische en verslavingszorg
op St. Eustatius. Toen ik zondag met hen belde om de locatie van de afspraak te bevestigen waren zij zeer
verbaasd want de afspraak bleek eerder te zijn afgezegd door of op last van de gezaghebber. Ook hiervan was ik
niet op de hoogte gesteld. Een email hierover is niet beantwoord door de gezaghebber.
Maandagmorgen 30 januari 2012 vond er een bestuurscollegevergadering plaats waarin al deze zaken
aangekaart werden en het feit dat de gezaghebber voor diezelfde middag een vergadering met de centrale
commissie van de eilandraad over de uitbreidingsplannen van NuStar had georganiseerd. Hij gaf in niet
misverstane woorden te kennen dat de gedeputeerden niet welkom waren bij die bijeenkomst. Wat hem betrof
maakten de gedeputeerden niet langer deel uit van het bestuurscollege. Door mijn collega gedeputeerde en
mijzelf is hem verteld dat hij zich daarin vergiste.
Later op die maandag werd ik gebeld door ene Jeanette Hooker-Soliana van het departement financiën dat er
problemen waren met de betaling van de advertentie voor de bekendmaking van het voornemen tot wijzigen van
het bestemmingsplan voor de uitbreiding van NuStar. Indien die advertentie niet de volgende dag in de krant zou
staan zou dat op zijn zachtst gezegd een ernstige bedreiging voor de realisatie van het hele project betekenen in
verband met de afspraken met en de heel strikte deadlines van NuStar ten aanzien van de
investeringsbeslissing. De gezaghebber heeft zich, ondanks dat hij ook geïnformeerd was over dit probleem, op
de hoogte was de risico's en zichzelf tot spil in het project benoemd had, niet om dit probleem bekommerd. Door
ingrijpen mijnerzijds is de advertentie op tijd verschenen. Ook hierover heb ik een e-mailbericht aan de
gezaghebber gestuurd zonder dat daarop gereageerd is.
Op dinsdag 31 januari 2012 vervoegde zich een bode bij mij op kantoor met een bestuurscollegebesluit dat het
opzeggen van een contract met een adviseur en het ontslag van de adviseur als interim hoofd van het
departement financiën inhield. Mijn collega gedeputeerde Van Putten en ik weigerden het besluit te
ondertekenen, waarna de bode weer vertrok. Later, om 14.20 uur, kwam diezelfde bode nog een keer met de
uitnodiging voor een eilandraadsvergadering op woensdag 1 februari 2012 om 9.30 uur, minder dan 24 uur later.
De uitnodiging dient 48 uur van tevoren uit te gaan. De datum op de uitnodiging was 30 januari 2012 en de
uitnodiging was niet ondertekend. Die middag hebben wij ons ontslag als gedeputeerden ingediend waarbij wij
nogmaals duidelijk gesteld hebben dat we tot het moment dat de eilandraad ons ontslag verleent nog steeds deel
uitmaken van het bestuurscollege. Nog geen uur nadat we onze brieven overhandigd hadden aan de
gezaghebber heeft deze het alleen door hem en de eilandsecretaris besluit per email aan de adviseur gestuurd,
zich daarbij op het standpunt stellend dat hij in zijn eentje het bestuurscollege vormt. Het e-mailbericht, dat door
mij aan hem over deze zaak gestuurd is, wacht nog steeds op antwoord.
Op 1 februari 2012 heb ik mijn kantoor verder opgeruimd en de sleutels afgegeven aan mijn collega Van Putten
die ze zei in te zullen leveren bij de gezaghebber of de eilandsecretaris, hetgeen hij gedaan heeft. Op mijn
bureau heb ik de meest belangrijke dossiers neergelegd en een drie pagina's tellend overzicht achtergelaten van
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zaken waaraan aandacht besteed moet worden of waarvoor een follow-up vereist is. Dit document heb ik ook per
email aan de gezaghebber en de eilandsecretaris gestuurd. De eilandsecretaris stuurde een bedankbriefje.
Door nalatigheid van de gezaghebber is het ook nog zo dat zowel mijn assistent, de heer Charles Woodley en
mijn secretaresse, mevrouw Jamilla Mitchell voor mij werkzaam sinds respectievelijk 20 december 2011 en 1
januari 2012 tot op heden geen cent ontvangen hebben. Zij hebben hun banen ook weer per 1 februari 2012
verloren omdat hun aanstelling gekoppeld was aan mijn gedeputeerdenschap, Inmiddels heb ik van
Personeelszaken gehoord dat hun dossiers al enige weken bij het kabinet van de gezaghebber vertoeven, terwijl
zij direct doorgestuurd hadden moeten worden.
Al deze zaken zijn ook onder de aandacht gebracht van de rijksvertegenwoordiger, de heer Wilbert Stolte, maar
ook van hem heb ik geen enkele reactie mogen ontvangen. Het is daarom dat ik mij tot u richt, want het kan in
mijn ogen niet zo zijn dat een gezaghebber zeer gebrekkig communiceert, gedeputeerden passeert en een loopje
met de wetten neemt zoals die vastgelegd zijn in de WOLBES, zonder dat daar consequenties aan verbonden
zijn en dat een toezichthoudende functionaris zich niet van zijn taken kwijt. Zouden deze zaken vergeleken
worden met de richtlijnen voor openbaar bestuur zoals die gelden in Nederland dan kan actie uwerzijds niet
uitblijven.
Graag verneem ik daarom voor 31 maart 2012 van u wat u in concreto gaat doen om deze zaken aan te pakken
en daarmee het bestuur op St.-Eustatius te verbeteren.
Hoogachtend,
Koert A. Kerkhoff

CC:
De heer S.A. Blok, fractievoorzitter van de VVD
De heer S. van Haersma Buma, fractievoorzitter van het CDA
Mevrouw E. Ouwehand, fractievoorzitter van de PvdD
De heer A. Pechtold, fractievoorzitter van D66
De heer E.G.M. Roemer, fractievoorzitter van de SP
Mevrouw J.C.M. Sap, fractievoorzitter van GL
De heer A. Slob, fractievoorzitter van de CU
De heer C.G. van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP
De heer G. Wilders, fractievoorzitter van de PVV
De heer H. Brinkman, fractie Brinkman
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