
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2021 

AB 2021, no. 02 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6 

januari 2021 tot wijziging van het Organisatiebesluit 

Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport als gevolg van de 

splitsing van de afdeling Jeugd en Sportzaken 
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

  

In overweging genomen hebbende: 
 

dat artikel 6 van de Landsverordening Inrichting en Organisatie 
Landsoverheid (LIOL) zodanig is gewijzigd dat de afdeling Jeugd en 
Sportzaken werd opgesplitst in de afdeling Jeugd en Jongeren, en de 

afdeling Sportzaken;   
 
dat het hierdoor noodzakelijk is het Organisatiebesluit Onderwijs, 
Cultuur, Jeugd en Sport te wijzigen; 

       
 
 Gelet op: 

de artikelen 10 en 20 van de Landsverordening Inrichting Organisatie 
Landsoverheid; 

 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

  
Artikel I 

 
Het Organisatiebesluit Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport wordt als volgt 
gewijzigd: 

 
A 
 
Artikel 4, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd: 

 
1. In onderdeel iii wordt “Sportzaken” vervangen door: Jongeren.  

2. Na onderdeel iii wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: iv 
afdeling Sportzaken; 

 
B 
 

Bijlage 1 bij artikel 5 wordt vervangen door de bijlage bij dit landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen.  
 
 

 

No. 02 
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C 

 

Artikel 13 komt te luiden: 

 

Artikel 13 Afdeling Jeugd en Jongeren 

 

1. Ter verwezenlijking van de doelstellingen van het ministerie is de 

afdeling verantwoordelijk voor de volgende taken: 

a. het adviseren van de overheid over de toewijzing van middelen op 

basis van onderzoek, voortgangsrapportages en prognoses van de 

programmaorganisaties; 

b. het zorgdragen voor de behartiging van een beleid gericht op 

blijvende ontwikkeling en optimalisering van de kwaliteit en 

kwantiteit (aard en omvang) van de human resources van Sint 

Maarten; 

c. het zorgdragen voor beleid, wet- en regelgeving inzake jeugd- en 

jongeren, en het toezicht op de uitvoering hiervan; 

d. het zorgdragen voor het uitvoeringsbeleid met betrekking tot 

UNESCO verdragen op het gebied van jeugd- en jongeren, en het 

toezicht op de uitvoering hiervan; 

e. het bevorderen, (doen) verrichten en aansturen van 

beleidsondersteunend en evaluatief onderzoek met betrekking tot 

de ontwikkeling van jeugdigen in het Land Sint Maarten; 

f. het bevorderen, (doen) verrichten en aansturen van de planning 

van activiteiten, gebaseerd op landelijke beleidskaders, met 

betrekking tot de ontwikkeling van jeugdigen in het Land Sint 

Maarten; 

g. het ontwikkelen van beleidsnota’s en –adviezen en het doen van 

voorstellen voor het ontwikkelen, bijstellen, bewaken en (doen) 

uitvoeren van het landelijke mediabeleid ten behoeve van de 

ontwikkeling van jeugdigen in het Land Sint Maarten, waaronder 

het budgettaire instrumentarium en het (doen) verzorgen van 

voorlichting met betrekking tot internationale verdragen, het 

landelijke beleid en de landelijke wet- en regelgeving. 

2. De afdeling is niet onderverdeeld in secties. 

 

D 

 

Na artikel 13 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 13a Afdeling Sportzaken 

 

1. Ter verwezenlijking van de doelstellingen van het ministerie is de 

afdeling verantwoordelijk voor de volgende taken: 

a. het adviseren van de overheid over de toewijzing van middelen op 

basis van onderzoek, voortgangsrapportages en prognoses van de 

programmaorganisaties; 

b. het zorg dragen voor beleid, wet- en regelgeving inzake 

sportzaken, en het toezicht op de uitvoering hiervan; 

c. het bevorderen van het welzijn van alle leden van de samenleving 

door middel van sport; 

d. het bevorderen van het principe van gelijkheid door middel van 

onderwijs, cultuur en sport; 
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e. het bevorderen van hechte gemeenschapsbanden, teamspirit, 

verantwoordelijkheidsgevoel en discipline door ondersteuning van 

sportmanifestaties; 

f. het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van 

optimale voorzieningen ten behoeve van de sport en recreatie. 

2. De afdeling is niet onderverdeeld in secties. 

 

 

Artikel II 

 

1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen 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 dit landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen: 

a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week 

na de 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 dit 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet 

verenigbaar is met de Staatsregeling. 

 

 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de 

bijbehorende nota van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

               Gegeven te Philipsburg, de zesde januari 2021 

               De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

De zevende januari 2021 

De Minister van Algemene Zaken 

 
 
 

 

               Uitgegeven de tweeëntwintigste januari 2021 

               De Minister van Algemene Zaken  

               Namens deze, 
               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

In maart 2014 is de Landsverordening van de 6de maart 2014 houdende 

wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot 

wijziging van de inbedding en naamgeving van bepaalde 

organisatieonderdelen en andere wetgeving technische aanpassingen (AB 

2014, no. 29) afgekondigd. Hiermee werd onder andere de afdeling Jeugd en 

Sportzaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 

(verder: OCJS) opgesplitst in twee afdelingen, namelijk de afdeling Jeugd en 

Jongeren en de afdeling Sportzaken. Hiermee werd uitvoering gegeven aan 

de beslissing van de ministerraad van 16 augustus 2011 om op deze wijze 

beide beleidsvelden beter tot hun recht te laten komen.   

 

Als gevolg van de voornoemde wijziging van de Landsverordening inrichting 

en organisatie landsoverheid (verder: LIOL) dient ook het Organisatiebesluit 

OCJS, dat zijn grondslag vindt in de artikelen 10 en 20 van de LIOL, 

aangepast te worden. In de bedoelde artikelen van de LIOL wordt 

voorgeschreven dat de nadere uitwerking van de taken van een ministerie, 

en van de onderscheiden afdelingen en diensten daarbinnen, middels 

landsbesluit houdende algemene maatregelen wordt gegeven, evenals de 

kwalitatieve en kwantitatieve formatie van alle organisatieonderdelen. Het 

onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, voorziet hierin.   

 

   
Financiële paragraaf 

 

In de memorie van toelichting bij de wijziging LIOL is gemeld dat de splitsing 

van de afdeling Jeugd en Sportzaken in twee afdelingen een toename van de 

totale formatie veroorzaakt van 3 fte (fulltime equivalent). De kosten hiervan 

werden geraamd op ca. NAf 275.000,-. Deze zullen worden gedekt uit het 

bestaande budget van OCJS, begrotingspost # 44201.6330 project # 67016.    

 

Het georganiseerd overleg in ambtenarenzaken 

 

Wijziging van de inrichting van de overheidsorganisatie is een onderwerp 

waarvoor de Commissie van Vakorganisaties advies wordt gevraagd conform 

artikel 112g van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht. Het 

toenmalig georganiseerd overleg (GOA) had in 2016 reeds geadviseerd. 

Echter dat advies is onvindbaar waardoor de formele afhandeling ernstige 

vertraging heeft opgelopen. Uiteindelijk is de huidige Commissie van 

Vakorganisaties opnieuw verzocht advies uit te brengen. Middels hun 

schrijven van 27 november 2019 geven ze te kennen zich te onthouden van 

advies.  

 

Artikelsgewijs deel 

Artikel I 
 

Dit artikel bevat de wijzigingen die in de tekst van de bestaande regeling 
worden aangebracht. 
 
Onderdeel A (wijzigt artikel 4) 
De opsomming van de onderverdeling van het ministerie in afdelingen 
wordt gewijzigd. De naam van de afdeling jeugd en Sportzaken wordt 
gewijzigd in Jeugd en Jongeren en er wordt een afdeling toegevoegd met 

de naam: Sportzaken 
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Onderdeel B (wijzigt artikel 5) 
Middels deze wijziging wordt het bestaande functieboek vervangen door 
een nieuw functieboek. In beide afdelingen is tevens de functie van 
Financieel Medewerker opgenomen. De twee afdelingen zijn tevens 

verantwoordelijk voor de advisering over subsidieaanvragen van 
uitvoerende organisaties. Hierbij is expertise van de financiële aspecten 
van aanvragen, jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen 
noodzakelijk.    
 
Onderdeel C (wijzigt artikel 13) 
Het oorspronkelijke artikel 13 bevatte de taakstelling van de afdeling 

Jeugd en Sportzaken. Naast wijziging van de naam van de afdeling wordt 
de taakstelling van de nieuwe afdeling beperkt tot taken welke betrekking 
hadden op Jeugd en Jongeren. De formuleringen zijn aangepast en waar 
nodig uitgebreid. De afdeling is een beleidsontwikkelende afdeling die 
daarnaast ook adviseert over het verstrekken van subsidies. De uitvoering 
zal voornamelijk worden verzorgd door externe organisaties.  

 
Onderdeel D (voegt een nieuw artikel 13a toe) 
Er wordt een nieuw artikel, 13a toegevoegd. Hetgeen in de toelichting van 
onderdeel C staat omschreven, geldt overeenkomstig voor de nieuwe 
afdeling Sportzaken. 
 
Artikel II 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding.     
 
  
 
   

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


