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Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 23e
juli 2013, tot instelling van de Stuurgroep Nationale
Ontwikkeling

DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is een ambtelijk interdepartementaal overlegorgaan
in te stellen, aangevuld met vertegenwoordiging vanuit de private en
publieke sector om de Minister van Algemene Zaken te adviseren over de
aangelegenheden betreffende nationale ontwikkeling;
Gelet op artikel 20, tweede lid, van de Landsverordening inrichting en
organisatie landsoverheid;
BESLUIT:
Artikel 1
Er is een Stuurgroep Nationale Ontwikkeling, verder: Stuurgroep NO.
Artikel 2
1. De Stuurgroep NO heeft tot taak de Minister van Algemene Zaken
gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden
betreffende nationale ontwikkeling, welke voortvloeien uit het project
‘Building a Nation: St. Maarten National Development Plan and Institutional
Strenghtening’.
2. De Stuurgroep NO is eindverantwoordelijk voor de te voeren sociale
dialoog om te komen tot een nationale ontwikkelingsstrategie, waaronder
in ieder geval wordt verstaan:
a. een nationale visie;
b. een nationaal ontwikkelingsplan; en,
c. het behalen van de Millennium Development Goals als bedoeld in the
United Nations Millennium Declaration 2000.
Artikel 3
1. De Stuurgroep NO bestaat uit leden van de publieke, private en
maatschappelijke sector:
a. de Minister van Algemene Zaken of een door deze aan te wijzen
ambtelijke vertegenwoordiger, is de voorzitter van de Stuurgroep NO;
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b. ten behoeve van de uitvoering van taken binnen de Stuurgroep NO
benoemt de voorzitter vertegenwoordigers van de publieke, private en
maatschappelijke sector als lid van de Stuurgroep NO;
c. Iedere belanghebbende partij uit de publieke, private en
maatschappelijke sector kan een of meerdere personen voordragen ter
benoeming als lid van de Stuurgroep NO bij het secretariaat van de
stuurgroep.
2.
De afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en Koninkrijksrelaties
is belast met het voeren van het secretariaat van de Stuurgroep NO.
Artikel 4
De samenstelling van de Stuurgroep NO dient de veelzijdigheid van de
samenleving in Sint Maarten te reflecteren waarbij:
a. gestreefd wordt naar een gelijke vertegenwoordiging van mannen
en vrouwen in de Stuurgroep NO.
b. de vertegenwoordiging vanuit de publieke, private en
maatschappelijke sector evenredig verdeeld is.
c. de leden geselecteerd worden op grond van hun expertise, de
potentiële bijdrage die geleverd kan worden aan het project en de
behoefte aan input vanuit een gebalanceerd stakeholders perspectief.
Artikel 5
1. Ter uitvoering van de taken, als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
wordt door de Stuurgroep NO een interministeriële werkgroep ingesteld.
2. Op voorstel van de interministeriële werkgroep kan de Stuurgroep
NO interministeriële subwerkgroepen instellen.
Artikel 6
1. De Stuurgroep NO brengt elk kwartaal verslag uit van haar
werkzaamheden aan de Minister van Algemene Zaken.
2. De interministeriële werkgroep en interministeriële subwerkgroepen
maken verslagen van hun bijeenkomsten en verzenden deze via de
afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en Koninkrijksrelaties naar de
Stuurgroep NO.
3. Wanneer drie of meer leden van de Stuurgroep NO zulks schriftelijk
en gemotiveerd aan de voorzitter verzoeken, roept deze de Stuurgroep NO
ter vergadering bijeen, binnen veertien dagen na de datum van het
verzoek onder mededeling van het gemotiveerde verlangen van de
desbetreffende leden.
4. Ieder lid kan zich ter vergadering ambtelijk laten bijstaan.
Artikel 7
De Stuurgroep NO evalueert haar functioneren jaarlijks na
inwerkingtreding van deze regeling. Het verslag van de evaluatie wordt zo
spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de Minister van Algemene Zaken.
Artikel 8
1. Deze regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is
geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week
na de datum van bekrachtiging.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling:
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de
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beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de
Staatsregeling; of,
b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat de
landsverordening niet verenigbaar is met de Staatsregeling.
Artikel 9
Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Stuurgroep
Nationale Ontwikkeling.
Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad
geplaatst.

Drieëntwintigste juli 2013
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven de eenendertigste juli 2013
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING
Algemeen deel
In april 2012 heeft Sint Maarten een driejarige
samenwerkingsovereenkomst getekend met de United Nations
Development Programme (verder: UNDP), genoemd: Building a Nation –
St. Maarten National Development Plan and Institutional Strenghtening.
De onderhavige instellingsregeling strekt tot de bevordering van de
samenwerking tussen de ministeries op dit gebied om te komen tot de
beoogde output van het programma zoals beschreven in het
projectdocument.
Het is van belang dat de Stuurgroep NO zich concentreert op de
nationale ontwikkeling van het jonge land Sint Maarten, door het
produceren van een nationaal ontwikkelingsplan. Door de urgentie van
deze taak is wenselijk dat de Stuurgroep NO zo snel mogelijk aan de slag
kan gaan. Gekozen is daarom voor het instellen van de Stuurgroep NO bij
een ministeriële regeling in plaats van een landsverordening.
Er wordt verder vanuit gegaan dat de duur van de Stuurgroep project
overstijgend is. Na de drie jarige overeenkomst met de UNDP zal de
Stuurgroep NO daarom blijven bestaan om burgerparticipatie te blijven
stimuleren ten goede van de ontwikkeling van St. Maarten.
Om dit te bewerkstelligen zal de Stuurgroep NO als eerste opdracht mee
krijgen om – in hoofdlijnen – zelf een landsverordening te ontwerpen.
Hierbij rekening houdende met de evaluatie zoals genoemd in artikel 7,
hetgeen een invloed kan hebben op de indeling van de Stuurgroep op
lange termijn.
Taak van de Stuurgroep NO.
De taak van de Stuurgroep NO is de Minister van Algemene Zaken
gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over alle aangelegenheden
betreffende nationale ontwikkeling in brede zin en het project ‘Building a
Nation: St. Maarten National Development Plan and Institutional
Strenghtening’ in het bijzonder.
Van belang is de interministeriële afstemming van standpunten en
ontwerpen binnen de werkgroep, voordat deze in de ministerraad worden
behandeld. Deze interministeriële werkgroep wordt aangevuld met leden
van de private sector en de maatschappelijke sector naar gelang het
onderwerp van dialoog. De categorieën waarbinnen de onderwerpen van
dialoog vallen zijn: Economie, Sociale en Maatschappelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur & Milieu en Cultuur. De groepen die gevormd worden
gerelateerd aan deze categorieën worden Subwerkgroepen genoemd. De
samenstelling van een dergelijke subwerkgroep varieert dus. Het in stand
houden van de interministeriële werkgroep is een taak van de Stuurgroep
NO. De kandidaten voor deze werkgroep zijn afkomstig uit de ministeries
en dienen te worden aangedragen door de Stuurgroep NO.
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Artikelsgewijs deel
Artikel 2
De Minister van Algemene Zaken is standaard lid van de Stuurgroep NO.
Deelname van vertegenwoordigers vanuit de publieke, private en
maatschappelijke sector is afhankelijk van het onderwerp dat ter discussie
staat tijdens een overleg. De Minister van Algemene Zaken dient deze
leden te benoemen.
Voor dit moment zal op de agenda van de Stuurgroep NO staan om een
sociale dialoog te voeren om te komen tot een nationale visie, het behalen
van de Millennium Development Goals van de Verenigde Naties in 2015 en
het ontwikkelen van een Nationaal ontwikkelingsplan.
Artikel 3
Representatie vanuit de publieke, private en maatschappelijke sector in
de Stuurgroep NO is onderwerp afhankelijk. De Minister van Algemene
Zaken is belast met het benoemen van deze personen. Na een publieke
oproep van de minister van algemenen zaken voor het voordragen van
personen dient er binnen 14 dagen gereageerd te worden. Na deze 14
dagen wordt de keuze van de minister van algemene zaken kenbaar
gemaakt aan alle betrokken partijen via de website van de overheid.
Gedurende 14 dagen kan hierop gereageerd worden. Na deze periode
wordt de definitieve selectie van vertegenwoordigers bekend gemaakt.
Artikel 4
De publieke, private en maatschappelijke sector hebben een evenredige
stemverdeling.
Artikel 5
De Secretarissen-Generaal dienen per ministerie een of meerdere
ambtenaren aan te wijzen die samen een interministeriële werkgroep
vormen. Vanuit de interministeriële werkgroep worden mogelijk
subwerkgroepen gevormd met personen vanuit de private en
maatschappelijke sector.

De Minister van Algemene Zaken
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