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MOTIE
Ingediend door:
Sr. Clark Abraham [Fractie Demokrat]
De eilandsraad bijeen op 10 maart 2020
in de raadsvergaderzaal te Passangrahan:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVERWEGENDE DAT:
wereldwijd de verspreiding van de nieuwe Coronavirus, welke COVID-2019 zich bovenmatig
snel verspreid en meer mensen infecteert;
COVID-2019 voor mensen met een verlaagde weerstand, voornamelijk ouderen en mensen
met een chronische aandoening, hogere risico lopen voor een dodelijk afloop;
de nodige voorzorgmaatregelen moet warden genomen om vooral de mensen die hogere
risico lopen in bescherming te nemen voor het geval van introductie van COVID-2019 op
Bonaire;
er heden geen COVID-2019 op Bonaire is geregistreerd;
indien COVID-19 Bonaire zou aandoen, de risico bestaat dat deze zich snel zal verspreiden
waardoor de medische capaciteit op het eiland wordt overrompeld en binnen de kortste keren
ontoereikend zal geraken;
de sociaaleconomische gevolgen van COVID-19 die Bonaire al aandoet waaronder de
effecten van internationale beursverliezen op de resultaten van o.a. de Pensioenfonds;
de sociaaleconomische gevolgen van COVID-19 Bonaire verder kan aandoen door o.a .
voorzetting van gestremd vliegverkeer, afzegging van boekingen etc., in de toerisme sector;
overeenstemming is dat de informatievoorziening vanuit het College naar de bevolking toe tot
heden ondermaats is;
informatie omtrent COVID-19, kort, duidelijk en behapbaar in de diverse talen die op Bonaire
gangbaar zijn, door de overheid aan de bevolking beschikbaar dient te worden gesteld;
CONSTATEEERD:
dat het College, gelet op het overwegende, kennelijke behoefte heeft aan aanvullende
ondersteunende maatregelen ter voldoening aan de preventieve taken voor handen;
BESLUIT:
de volgende maatregelen te nemen ter versterking van de voorbereiding ter preventie
verspreiding COVID-2019 op Bonaire:

1. dat het College het nodige organiseert dat voor alle schoolgaande kinderen, docenten en
medewerkers, bij alle klassen en schoolgebouwen op alle scholen anders instellingen de
nodige desinfecterende hand gel dat bewezen het COVID-2019 veroorzakende virus bestrijdt,
gedurende dreiging zich blijft voordoen, voldoende en kosteloos ter beschikking is;
2. dat het College het nodige organiseert dat voor alle ouderen en medewerkers, bij
oudereninstellingen op Bonaire de nodige desinfecterende hand gel dat bewezen het COVID2019 veroorzakende virus bestrijdt, gedurende dreiging zich blijft voordoen, voldoende en
kosteloos ter beschikking is;
3. dat bet College al het nodige zal doen om het op voorraad, beschikbaar en betaalbaar houden
op Bonaire van bovengenoemde hand gel voor de vrije verkoop;

4. dat het College zorg draagt voor het inrichten van een webpagina met veel-gestelde-vragen
omtrent COVID-19 in het Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels;
5. dat het College zorg draagt voor ontwikkelen en verspreiden van digitale informatie folders
die per sociaal media en smartphones kan worden gedeeld, waar beknopt antwoorden op veelgestelde-vragen omtrent COVID-19 in het zowel het Papiaments, Nederlands, Spaans als
Engels worden vermeld;
6. dat het College zorg draagt voor het instellen van een 3-cijferige, kosteloze, telefoonnummer
waar burgers zich met hun vragen omtrent COVID-19 kunnen richten;
7. dat het College binnen 14 dagen een integraalplan opstelt en aan de Raad aanbiedt, wat voor
maatregelen zij implementeren ter:
a. mitigatie van de uitbraak van COVID-19 op Bonaire;
b. mitigatie van de huidige sociaaleconomisch impact van COVID-19 op Bonaire;
c. mitigatie van de impact op de Publieke Gezondheid bij een uitbraak van COVID-19
op Bonaire;
d. mitigatie van de sociaaleconomisch impact bij een mogelijk uitbraak van COVID-19
op Bonaire;
8. dat het College, uit voorzorg, tentatiefUSD 5 miljoen van de Algemene Reserve oormerkt als
mogelijke COVID-19 noodfonds;
9. dat het College de Raad wekelijks, middels een raadsinformatiebrief, op de hoogte houdt van
de reguliere ontwikkelingen omtrent COVID-19;
10. dat in het geval COVID-19 op Bonaire wordt geregistreerd, anders op een lucht/zeeschip dat
Bonaire gaat aandoen of heeft aangedaan, het College de Raad binnen 4 uur hiervan in kennis
stelt;
En gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie wordt aangehaald als: 'Motie voorzorgmaatregelen ter preventie COVJD-2019 ';
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