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DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat het, vooruitlopend op de aanstelling van het secretariaat van het 

Nationaal Programmabureau Wederopbouw, noodzakelijk is de 

werkingsduur van de Tijdelijke regeling Interdepartementale 

samenwerkingscommissie wederopbouw te verlengen; 

 

dat het voorts noodzakelijk is het tijdstip van uitwerkingtreding van de 

Tijdelijke regeling Interdepartementale samenwerkingscommissie 

wederopbouw te wijzigen; 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel I 

 

De Tijdelijke regeling Interdepartementale samenwerkingscommissie 

wederopbouw wordt als volgt gewijzigd: 

 

A     

 

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:    

 

1. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden: 

   b. financieel beheerder: Roxanne Howell;.  

 

2. Het eerste lid, onderdeel j, vervalt. 

 

B  

 

In artikel 7 van komt de zinsnede “en vervalt op de datum van 

inwerkingtreding van de   landsverordening waarmee het Nationaal 

Programmabureau Wederopbouw zal worden ingesteld” te luiden: 

en vervalt op een door de Minister te bepalen tijdstip.  
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Artikel II 

 

Deze regeling treedt, gezien het spoedeisend belang hiervan als bedoeld in 

artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de 

eerste dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze 

wordt geplaatst.  

 

Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad 

geplaatst. 

 

 

 

 

De zesentwintigste oktober 2018 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

   

              Uitgegeven de negenentwintigste oktober 2018 

              De Minister van Algemene Zaken  

              Namens deze, 

              Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving  
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TOELICHTING 

 

 

Algemeen deel 

 

Vooruitlopend op de instelling van het Nationaal Programmabureau 

Wederopbouw (hierna: het Bureau), is de tijdelijke Interdepartementale 

samenwerkingscommissie wederopbouw (hierna: commissie), bedoeld in 

artikel 2 van de Tijdelijke regeling Interdepartementale 

samenwerkingscommissie wederopbouw (hierna: de regeling) ingesteld.              

De commissie is onder andere belast met het treffen van alle noodzakelijke 

voorbereidingshandelingen voor de op- en inrichting van het Bureau en de 

coördinatie en ondersteuning van projecten vooruitlopend op de instelling van 

het Bureau. Deze commissie is van tijdelijke aard, omdat de regeling, en 

daarmee de Commissie, op de datum van de inwerkingtreding van het 

Tijdelijke Landsbesluit inrichting en organisatie Nationaal Programmabureau 

Wederopbouw (hierna: het TLNPW) zal ophouden te bestaan. Dit laatste was 

het voornemen van de regering, maar de praktijk leert dat de datum van 

uitwerkingtreding van de regeling tot een later tijdstip moet worden gewijzigd.  

 

Op het moment van het opstellen van de onderhavige regeling lopen namelijk 

verschillende wervingsprocedures voor de aanstelling van de directeur en de 

medewerkers van het secretariaat van het Bureau, bedoeld in artikel 1, onder 

c, van de Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau 

Wederopbouw. Naar aanleiding hiervan is er momenteel geen concreet zicht 

op het daadwerkelijke tijdstip van aanstelling van de directeur en 

medewerkers van het secretariaat. Het voorgaande brengt met zich mee dat 

de leden van de commissie1, tot aan het moment van aanstelling van de 

medewerkers van het secretariaat, de taken, bedoeld in artikel 3, van de 

regeling moeten blijven uitoefenen. Gelet op het feit dat het secretariaat van 

het Bureau uit verschillende functies2 bestaat, brengt dit met zich mee dat de 

leden van de commissie de taken blijven uitoefenen tot aan het moment dat 

een medewerker van het secretariaat voor de corresponderende functie is 

aangesteld. Dit laatste heeft tot gevolg dat het lid van de commissie vanaf dat 

moment ophoudt om lid te zijn van de commissie. Het lid van de commissie 

dat zich bijvoorbeeld met het verlenen van juridisch advies bezighoudt, houdt 

op lid te zijn van de commissie na de aanstelling van de ‘Legal Officer’, bedoeld 

in het Functieboek behorende bij het TLNPW. Deze situatie gaat zich voordoen 

tot het moment dat elk lid van de commissie door de corresponderende 

medewerker van het secretariaat wordt vervangen.  

 

In afwijking van het voorgaande, kan de Minister van Algemene Zaken (hierna: 

de Minister), ter bevordering van de continuïteit van het Bureau, besluiten om 

een lid van de commissie, na de aanstelling van een corresponderende 

medewerker van het secretariaat, aan te houden. Gelet op het feit dat het 

Bureau onder leiding staat van de directeur, bedoeld in artikel 1, onder b, van 

de Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau Wederopbouw zal 

de Minister op advies van de directeur tot dit besluit overgaan. Bij de 

continuïteit van het werk van het Bureau kan gedacht worden aan de 

overdracht van werkzaamheden aan een aangestelde medewerker van het 

secretariaat door een lid van de commissie, waaronder het inwerken van de 

medewerker van het secretariaat wordt verstaan. De overdracht van 

werkzaamheden is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe 

                                                 
1 Artikel 4 van de regeling. 
2 Artikel 1, onder e, van het TLNPW.  
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aangestelde medewerker van het secretariaat zijn werkzaamheden voor het 

Bureau te zijner tijd naar behoren en zelfstandig kan uitoefenen.  

 

Het voorgaande brengt met zich mee dat de afzonderlijke leden van de 

commissie op verschillende momenten ophouden lid van de commissie te zijn. 

Om deze reden is besloten om de inwerkingtredingsbepaling van de regeling, 

dan wel de uitwerkingtredingsdatum, te wijzigen naar een door de Minister te 

bepalen tijdstip van uitwerkingtreding. Bij het bepalen van dit tijdstip zal de 

Minister rekening moeten houden met de daadwerkelijke aanstelling van de 

medewerkers van het secretariaat en de zelfstandige uitoefening van diens 

taken in het kader van de wederopbouw van Sint Maarten. 

 

 

Financiële paragraaf 

 

De voorgestelde wijziging heeft geen financiële gevolgen voor het Land.                     

De leden zijn namelijk al in dienst van het Land en voeren hun lidmaatschap 

uit zijnde ambtenaren van het Land.  

 

 

Artikelsgewijs deel 

 

Artikel I 

 

A  

Dit artikel houdt een aantal wijzigingen in van het lidmaatschap van de 

commissie, te weten het vervallen van het lidmaatschap van de vice-

voorzitter en de secretaris en het toevoegen van een nieuw lid, namelijk 

een financieel beheerder.  

 

B  

Zie de algemene toelichting. 

 

Artikel II 

 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de onderhavige regeling. Deze 

regeling treedt, gezien het spoedeisende belang hiervan als bedoeld in artikel 

127, derde lid, van de Staatsregeling, in werking met ingang van de eerste 

dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin het wordt 

geplaatst.  

 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

 


