
 

Extra lasten als gevolg van orkaan Irma 2017

Onderwerp Bedrag Toelichting

Gift tbv medewerkers tot en 

met schaal 5

500,000          Alle medewerkers met een laag inkomen (tot en met schaal 5) 

ontvangen een gift van NAf 750 als tegemoetkoming in extra 

kosten als gevolg van orkaan Irma.

Transportmiddelen / 

huurauto's

500,000          Een deel van het wagenpark van Government is ernstig 

beschadigd waardoor het noodzakelijk is om extra kosten te 

maken voor huurauto's en transportmiddelen (stelpost).

Verwijderen groot afval 

VROMI

15,000,000      De kosten voor het ophalen van de afval na orkaan Irma 

worden ingeschat op NAf 15 miljoen. Dit zijn de extra kosten, 

bovenop de reguliere kosten voor ophaal van afval. 

Overwerk VROMI 1,000,000        De kosten van overwerk van ambtenaren van VROMI worden 

gecalculeerd op NAf 1 miljoen hoger dan de begroting 

gebaseerd op de kosten die bij Gonzales optraden.

Overwerk Brandweer 1,000,000        De kosten van overwerk van de brandweer worden 

gecalculeerd op NAf 1 miljoen hoger dan de begroting.

Overwerk Ambulance dienst 1,000,000        De kosten van overwerk van de ambulance personeel worden 

gecalculeerd op NAf 1 miljoen hoger dan de begroting. De 

calculatie is gebaseerd op het aantal personeelsleden een 

aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met 200%.

Kostenloze rechtskundige 

bijstand

500,000          In verband de mogelijke sluiting van een groot aantal bedrijven, 

is het de verwachting dat het aantal verzoeken voor kosteloze 

bijstand zal toenemen.

Overwerk Justitie, incl VKS 1,000,000        De kosten van overwerk van ambtenaren van Justitie, Politie en 

VKS worden gecalculeerd op NAf 1 miljoen hoger dan de 

begroting.

Incidentele kosten Justitie 500,000          Incidentele uitgaven in verband met reparaties, 

overwerkmaaltijden en kantoorapparatuur.

Onderstand 2,000,000        De werkgelegenheid zal ernstig worden aangetast als gevolg 

van de destructie van orkaan Irma, waardoor vele burgers hun 

baan zullen verliezen en noodgedwongen in de onderstand 

terecht komen. De verwachting is dat de kosten NAf 2 miljoen 

hoger ( laatste 3 maanden v/h jaar) zullen liggen dan de 

primaire begroting. 

PP-kaart 5,000,000        Door de toenemende armoede als gevolg van de schade die 

burger hebben geleden, en door de toenemende werkloosheid, 

zullen de kosten voor PP-kaarten toenemen. Naar verwachting 

zullen deze kosten voor de overheid minimaal verdubbelen 

hetgeen een toename met NAf 5 miljoen ten opzichte van de 

primaire begroting 2017 betekent.

Huur gebouwen 2,000,000        Orkaan Irma heeft diverse gebouwen verwoest welke in gebruik 

waren door Government. Een groot deel van de Ministeries 

kunnen ingeplaatst worden in de nieuwe Bestuurskantoor. Het 

is echter onontkoombaar dat voor een ander deel alternatieve 

huisvesting gevonden dient te worden (Vromi, Ontvanger, 

L&S). De extra kosten hiervoor worden vooralsnog geraamd op 

NAf 2 miljoen voor het jaar 2017.

Materiaal voor scholen 1,500,000        Voor scholen zal als gevolg van de orkaan nieuw materiaal 

moeten worden aangeschaft. Ingeschat wordt dat het gaat om 

een bedrag van NAf 1,5 miljoen.

Emergency reparaties 

scholen en sportvelden

600,000          Reparaties voor ramen, hekwerk en daken om de heropening 

van de scholen te faciliteren.

Nood huisvesting 3,000,000        Voor burgers waarvan de woonruimte is verwoest is opvang 

nodig in de vorm tijdelijke woonvoorziening. Hierop is een 

stelpost opgenomen.

Eigen risico 

schadeverzekering

5,000,000        Het eigen risico voor de schadeverzekering van het onroerend 

goed van Government bedraagt NAf 5,0 miljoen. Een eerste 

indicatie wijst uit dat de schade groter is dan dit bedrag; dit 

betekent dat het herstel van de schade voor Government 

maximaal NAf 5 miljoen bedraagt.

Temporary disaster relief 

programs

5,000,000        Er worden tijdelijke hulpprogramma's opgezet ter grootte van 

NAf 5 miljoen. 

ZV-fonds, gewezen 

werknemers

7,000,000        Dit bedrag is abusievelijk niet in de ontwerpbegroting 

opgenomen en derhalve toegevoegd.

Bijscholing service sector 8,000,000        Bijscholing van werkzoekenden in de hospitality sector. 

Mogelijkheid voor werkzoekenden trainingen te volgen waarbij 

vergoeding wordt verstrekt voor de gevolgde lessen. Doel is om 

de tijd die nu onbenut is, te gebruiken om de dienstverlener te 

trainen en daarmee een hogere kwaliteit van personeel te 

realiseren voor als de hotels weer open gaan. Het streven is 

ongeveer 900 personen te trainen.

TOTAAL HOGERE KOSTEN 

ALS GEVOLG VAN IRMA

60,100,000     

Lagere personeelskosten 

vanuit Q2

(8,000,000)       In de rapportage over het eerste half jaar 2017 is reeds 

aangegeven dat de personeelkosten fors lager zijn dan begroot 

als gevolg van vacatureruimte. Gelet op de financiele positie 

van het Land zullen de vacatures onvervuld blijven. 

Geextrapoleerd tot het einde van het jaar gaat het om NAf 8 

miljoen.

TOTAAL HOGERE KOSTEN 52,100,000     


