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LANDSBESLUIT
van 19 november 2019, no. LB-19/0820
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
het aan de Gouverneur aangeboden ontslag door de heer Wycliffe S. Smith, MinisterPresident en Minister van Algemene Zaken gedateerd 18 november 2019;
Gelet op:
artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1. Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan de heer Wycliffe
S. Smith als Minister-President, tevens als minister belast met de leiding van het Ministerie
van Algemene Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport.
2. Met ingang van heden wordt benoemd tot Minister-President, tevens tot minister belast met de
leiding van het Ministerie van Algemene Zaken:
-

mevrouw Silveria E. Jacobs.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak
(LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in
eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan:
de belanghebbenden, mevrouw Silveria E. Jacobs en de heer Wycliffe S. Smith;
de Staten;
de Ministerraad;
de Raad van Advies;
de Algemene Rekenkamer;
de Ombudsman
de Kabinetten van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba;
de Minister-President van Nederland;
de Minister-President van Aruba;
de Minister-President van Curaçao;
de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving;
de Dienst Comptabiliteit.
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LANDSBESLUIT
van 19 november 2019, no. LB-19/0821
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

Het door de Minister-President op 23 september 2019 aangeboden ontslag voor mevrouw
Jorien Wuite, Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten;

Gelet op:
-

artikel 8 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
mevrouw Jorien Wuite, Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak
(LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in
eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan:
De belanghebbende, mevrouw Jorien Wuite;
de Staten;
de Ministerraad;
de Raad van Advies;
de Algemene Rekenkamer;
de Ombudsman;
de Kabinetten van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba;
de Minister-President van Nederland;
de Minister-President van Aruba;
de Minister-President van Curaçao;
de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Dienst Comptabiliteit;
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LANDSBESLUIT
van 19 november 2019, no. LB-19/0822
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

Het door de Minister-President op 23 september 2019 aangeboden ontslag voor de heer
Michael O. Somersall, Plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten;

Gelet op:
-

artikel 8 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
de heer Michael O. Somersall, Plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister van Sint
Maarten.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak
(LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in
eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan:
De belanghebbende, de heer Michael O. Somersall;
de Staten;
de Ministerraad;
de Raad van Advies;
de Algemene Rekenkamer;
de Ombudsman;
de Kabinetten van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba;
de Minister-President van Nederland;
de Minister-President van Aruba;
de Minister-President van Curaçao;
de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Dienst Comptabiliteit;
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LANDSBESLUIT
van 19 november 2019, no. LB-19/0823
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

Het door de Minister-President op 23 september 2019 aangeboden ontslag voor de heer
Christopher L. Wever, belast met de leiding van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
de heer Christopher L. Wever, belast met de leiding van het
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.

Ministerie

van

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak
(LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in
eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan:
De belanghebbende, de heer Christopher L. Wever;
de Staten;
de Ministerraad;
de Raad van Advies;
de Algemene Rekenkamer;
de Ombudsman;
de Kabinetten van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba;
de Minister-President van Nederland;
de Minister-President van Aruba;
de Minister-President van Curaçao;
de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Dienst Comptabiliteit;
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LANDSBESLUIT
Van 19 november 2019, no. LB-19/0824
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

Het door de Minister-President op 23 september 2019 aangeboden ontslag voor de heer
Stuart A. Johnson, belast met de leiding van het Ministerie van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
de heer Stuart A. Johnson, belast met de leiding van het Ministerie Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak
(LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in
eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan:
De belanghebbende, de heer Stuart A. Johnson;
de Staten;
de Ministerraad;
de Raad van Advies;
de Algemene Rekenkamer;
de Ombudsman;
de Kabinetten van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba;
de Minister-President van Nederland;
de Minister-President van Aruba;
de Minister-President van Curaçao;
de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Dienst Comptabiliteit;
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LANDSBESLUIT
van 19 november 2019, no. LB-19/0825
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

Het door de Minister-President op 23 september 2019 aangeboden ontslag voor de heer
Perry F.M. Geerlings, belast met de leiding van het Ministerie van Financiën;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
de heer Perry F.M. Geerlings, belast met de leiding van het Ministerie van Financiën
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak
(LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in
eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan:
De belanghebbende, de heer Perry F.M. Geerlings;
de Staten;
de Ministerraad;
de Raad van Advies;
de Algemene Rekenkamer;
de Ombudsman;
de Kabinetten van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba;
de Minister-President van Nederland;
de Minister-President van Aruba;
de Minister-President van Curaçao;
de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Dienst Comptabiliteit;
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LANDSBESLUIT
van 19 november 2019, no. LB-19/0826
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Ardwell M.R. Irion te benoemen tot Minister van Financiën;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Ardwell M.R. Irion en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van
Financiën.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten

19 november 2017
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak
(LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in
eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan:
de belanghebbende, de heer Ardwell M.R. Irion;
de Staten;
de Ministerraad;
de Raad van Advies;
de Algemene Rekenkamer;
de Ombudsman;
de Kabinetten van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba;
de Minister-President van Nederland;
de Minister-President van Aruba;
de Minister-President van Curaçao;
de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Dienst Comptabiliteit.
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LANDSBESLUIT
van 19 november 2019, no. LB-19/0827
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Egbert J. Doran te benoemen tot Minister van Justitie;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Egbert J. Doran en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Justitie.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak
(LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in
eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan:
de belanghebbende, de heer Egbert J. Doran;
de Staten;
de Ministerraad;
de Raad van Advies;
de Algemene Rekenkamer;
de Ombudsman;
de Kabinetten van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba;
de Minister-President van Nederland;
de Minister-President van Aruba;
de Minister-President van Curaçao;
de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Dienst Comptabiliteit.
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LANDSBESLUIT
Van 19 november 2019, no. LB-19/0828
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Rene F. Violenus te benoemen tot Minister van Toerisme,
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Rene F. Violenus en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van
Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak
(LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in
eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan:
de belanghebbende, de heer Rene F. Violenus;
de Staten;
de Ministerraad;
de Raad van Advies;
de Algemene Rekenkamer;
de Ombudsman;
de Kabinetten van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba;
de Minister-President van Nederland;
de Minister-President van Aruba;
de Minister-President van Curaçao;
de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Dienst Comptabiliteit.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 29

Datum: 22 november 2019
Pagina

| 11

LANDSBESLUIT
Van 19 november 2019, no. LB-19/0829
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is om de heer Christopher L. Wever te benoemen tot Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur;
Gelet op:
artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Christopher L. Wever en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak
(LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in
eerste aanleg van Sint Maarten.
Afschrift te zenden aan:
de belanghebbende, de heer Christopher L.Wever;
de Staten;
de Ministerraad;
de Raad van Advies;
de Algemene Rekenkamer;
de Ombudsman;
de Kabinetten van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba;
de Minister-President van Nederland;
de Minister-President van Aruba;
de Minister-President van Curaçao;
de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Dienst Comptabiliteit.
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LANDSBESLUIT
van de 19 november 2019, no. LB-19/0830
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
dat de heer Christopher Louis Wever, geboren op 8 september 1981 te Curaçao, bij
Landsbesluit no. LB-18/0168 d.d. 27 maart 2018, is benoemd in de functie van Senior
Vakspecialist bij het kabinet van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening,
Milieu en Infrastructuur;
dat de heer Christopher Wever in verband met zijn benoeming en beëdiging als Minister
met ingang van 30 augustus 2019 op non-activiteit is gesteld;
dat de heer Christopher Wever op 19 november 2019 opnieuw tot Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur is benoemd en eed heeft
afgelegd;
dat op grond van de Staatsregeling, een minister niet tegelijk actief dienend ambtenaar
mag zijn;
dat de landsdienaar die een benoeming tot Minister aanvaardt met ingang van de dag
waarop hij eed aflegt door het bevoegde gezag op non-activiteit gesteld wordt.
Gelet op:
artikel 34, tweede lid, van de Staatsregeling;
artikel 3, eerste lid, en artikel 4 van de Landsverordening non-activiteitstelling politieke
gezagdragers.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Christopher Louis Wever met ingang van de dag van zijn eedaflegging als Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur op non-activiteit te stellen voor de
duur van zijn ministerschap.
Artikel 2
Dat betrokkene op non-activiteit gesteld wordt zonder behoud van inkomen met inbegrip van
eventuele toelagen.
Artikel 3
Dat aan de non-activiteit de bepaling verbonden wordt dat er geen garantie wordt gegeven op
terugkeer in de oude functie bij weder in activiteitstelling.

Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Afschrift te zenden aan:
de Algemene Rekenkamer;
de Secretaris-Generaal van het Ministerie
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur;
de dienst Comptabiliteit;
de afdeling P&O;
het APS;
het secretariaat van de Ministerraad;
belanghebbende, de heer Christopher L. Wever.

van

Volkshuisvesting,

Bezwaar:
Tegen dit besluit kunt u binnen 30 dagen bezwaar aantekenen
bij de Gouverneur van St. Maarten door tussenkomst van de
Afdeling P&O, door middel van het indienen van een
bezwaarschrift ingevolge artikel 17 van de Landsverordening
Materieel Ambtenarenrecht.
U kunt ook binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij het Gerecht
in Ambtenarenzaken, Frontstreet 58, Philipsburg (‘Courthouse’),
door middel van het indienen van een bezwaarschrift ingevolge
artikel 35 e.v. van de Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951
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LANDSBESLUIT
Van 19 november 2019, no. LB-19/0832
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
dat de heer Ardwell Milgiën Richard Irion, geboren op 3 oktober 1985 te Nederland,
van Nederlandse nationaliteit, in verband met het aanvaarden van zijn Lidmaatschap
van Staten van Sint Maarten, met ingang van 31 oktober 2016 op non-activiteit was
gesteld bij Landsbesluit 17/0282 d.d. 5 juni 2017;
dat op grond van de Staatsregeling, een minister niet tegelijk actief dienend ambtenaar
mag zijn;
dat de landsdienaar die een benoeming tot Minister aanvaardt met ingang van de dag
waarop
hij de eed aflegt door het bevoegde gezag op non-activiteit gesteld wordt.
Gelet op:
Artikel 34, tweede lid, van de Staatsregeling;
Artikel 3, eerste lid, en artikel 4 van de Landsverordening non-activiteitstelling politieke
gezagdragers.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Ardwell Milgiën Richard Irion met ingang van de dag van zijn eedaflegging als
Minister belast met de leiding van het Ministerie van Financiën, op non-activiteit te stellen
voor de duur van zijn ministerschap.
Artikel 2
Dat betrokkene op non-activiteit gesteld wordt zonder behoud van inkomen met inbegrip van
eventuele toelagen.
Artikel 3
Dat aan de non-activiteitstelling de bepaling verbonden wordt dat er geen garantie
wordt gegeven op terugkeer in de oude functie bij weder in activiteitstelling.

Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Afschrift te zenden aan:
- de Algemene Rekenkamer;
- het Kabinet van de Minister van Financiën;
- de Secretaris-Generaal van het Ministerie van
Financiën;
- het Secretariaat van de Ministerraad;
- de Dienst Comptabiliteit;
- de Afdeling P&O;
- het APS;
- belanghebbende, de heer Ardwell M.R. Irion.

Bezwaar:
Tegen dit besluit kunt u binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij
de Gouverneur van St. Maarten door tussenkomst van de Afdeling
Personeel en Organisatie, door middel van het indienen van een
bezwaarschrift ingevolge artikel 17 van de Landsverordening
materieel ambtenarenrecht.
U kunt ook binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij het Gerecht in
Ambtenarenzaken, Frontstreet 58, Philipsburg (‘Courthouse’), door
middel van het indienen van een bezwaarschrift ingevolge artikel 35
e.v. Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951.
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LANDSBESLUIT
Van 19 november 2019, no. LB-19/0833
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
dat mevrouw Silveria Elfrieda Jacobs, geboren op 31 juli 1968 te Aruba, van
Nederlandse nationaliteit, in verband met het aanvaarden van haar lidmaatschap van
de Staten van Sint Maarten, met ingang van 31 oktober 2016 op non-activiteit was
gesteld;
dat mevrouw Silveria Elfrieda Jacobs per 19 november 2019 is benoemd tot MinisterPresident, tevens Minister van Algemene Zaken, en de eed heeft afgelegd;
dat op grond van de Staatsregeling, een minister niet tegelijk actief dienend ambtenaar
mag zijn;
dat de landsdienaar die een benoeming tot Minister aanvaardt met ingang van de dag
waarop
zij de eed aflegt door het bevoegde gezag op non-activiteit gesteld wordt.
Gelet op:
Artikel 34, tweede lid, van de Staatsregeling;
Artikel 3, eerste lid, en artikel 4 van de Landsverordening non-activiteitstelling politieke
gezagdragers.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Mevrouw Silveria Elfrieda Jacobs met ingang van de dag van haar eedaflegging als MinisterPresident, tevens Minister belast met de leiding van het Ministerie van Algemene Zaken, op
non-activiteit te stellen voor de duur van haar ministerschap.
Artikel 2
Dat betrokkene op non-activiteit gesteld wordt zonder behoud van inkomen met inbegrip van
eventuele toelagen.
Artikel 3
Dat aan de non-activiteitstelling de bepaling verbonden wordt dat er geen garantie
wordt gegeven op terugkeer in de oude functie bij weder in activiteitstelling.

Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
19 november 2019
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
Afschrift te zenden aan:
- de Algemene Rekenkamer;
het Kabinet van de Minister van Algemene
Zaken;
- de Secretaris-Generaal Algemene Zaken;
- het secretariaat van de Ministerraad;
- de Dienst Comptabiliteit;
- de Afdeling P&O;
- het APS;
- belanghebbende, mevr. Silveria E. Jacobs.

Bezwaar:
Tegen dit besluit kunt u binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij
de Gouverneur van St. Maarten door tussenkomst van de Afdeling
Personeel en Organisatie, door middel van het indienen van een
bezwaarschrift ingevolge artikel 17 van de Landsverordening
materieel ambtenarenrecht.
U kunt ook binnen 30 dagen bezwaar aantekenen bij het Gerecht in
Ambtenarenzaken, Frontstreet 58, Philipsburg (‘Courthouse’), door
middel van het indienen van een bezwaarschrift ingevolge artikel 35
e.v. Regeling Ambtenarenrechtspraak 1951.
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LANDSBESLUIT
van 19 november 2019, no. LB-19/0831
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het noodzakelijk is de vervanging en waarneming van ministers te regelen ingeval
deze tijdelijk afwezig zijn;

Gelet op:
-

Artikel 38 en artikel 39 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1

1. Bij afwezigheid van een minister, dan wel indien een minister door ziekte of om een
andere reden tijdelijk niet in de gelegenheid is diens taak uit te oefenen, wordt deze
vervangen door een andere minister met dien verstande dat:
de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt vervangen door de
heer Christopher L. Wever;
de Minister van Financiën wordt vervangen door mevrouw Silveria E. Jacobs;
de Minister van Justitie wordt vervangen door de heer Christopher L. Wever;
de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport wordt vervangen door de heer
Ardwell M.R. Irion;
de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid wordt vervangen
door de heer Egbert J. Doran;
de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
wordt vervangen door de heer Ardwell M.R. Irion; en,
de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
wordt vervangen door de heer Rene F. Violenus.
2. Onder andere reden als bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste verstaan het niet
kunnen uitoefenen van diens taak vanwege aangelegenheden als bedoeld in artikel 35 van
de Staatsregeling of artikel 12 van de Landsverordening integriteitsbevordering ministers.
3. Zolang er geen persoon tot minister als bedoeld in het eerste lid is benoemd, wordt voor
‘vervangen’ telkens gelezen: waargenomen.
Artikel 2
Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens aangewezen vervanger, vervangt de
Minister-President en bij diens afwezigheid de heer Christopher L. Wever. Indien de
laatstgenoemde persoon eveneens afwezig is, vervangt de oudst aanwezige minister in jaren.
Artikel 3
Enkel de minister die niet vervangen is, wordt in de ministerraad geteld voor de vaststelling van
het quorum voor een vergadering en voor het aantal uitgebrachte stemmen ten behoeve van de
besluitvorming.
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Artikel 4
Het landsbesluit van 10 oktober 2019, met kenmerk LB-19/0737, wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit landsbesluit, dat in de Landscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van de
datum van ondertekening.
Philipsburg, 19 november 2019
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
Silveria E. Jacobs

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
Christopher L. Wever

De Minister van Financiën
Ardwell M.R. Irion
De Minister van Justitie
Egbert J. Doran

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie
Rene F. Violenus

Afschrift te zenden aan:
de in dit besluit genoemden;
de Staten;
de Ministerraad;
de Algemene Rekenkamer;
de Raad van Advies;
de Secretarissen Generaal van de verschillende ministeries;
de Afdeling JZ&W (Landscourant).

