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OVERWEGENDE DAT:
de Gezaghebber als hoeder van integriteit en Goed bestuur dient op te treden, en daartoe zorg
dient te dragen tot de tijdig en getrouwe naleving en uitvoering van vigerende wet,
regelgeving en besluiten van de bestuursorganen;
de Gezaghebber zich als voorzitter van beide bestuursorganen, het spil is tussen de
Eilandsraad en het Bestuurscollege;
de Gezaghebber zich objectief en onafhankelijk jegens alle leden van de eilandsraad en het
college dient op te stellen om zijn voorzittersrollen goed te kunnen vervullen;
Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en afstandelijkheid zijn woorden die de gezaghebber
kenmerken in tegenstelling tot de op politieke grondslag gevestigde functies van de
eilandsraad en van het bestuurscollege;
er meerdere signalen de Raad bereiken van mogelijke mistanden in het beleid van het College
m.b.t. integriteit en 'Good Corporate Governance ' t.a.v. de Overheidsentiteiten;
de Gezaghebber in zijn rol als hoeder van integriteit selectief en laks optreedt tegen
meldingen van mogelijke misstanden in o.a. overheidsentiteiten;
de Gezaghebber sinds zijn aantreden nimmer, conform artikel 15 van de Wet Openbaarheid
van Bestuur, verslag gedaan over de wijze waarop in het daaraan voorafgaande jaar de wet
door de bestuursorganen van het openbare lichaam Bonaire is toegepast;
de Gezaghebber er niet op toeziet dat besluiten genomen door het bestuurscollege terstond
worden gepubliceerd, zoals per wet voorgeschreven;
de FINBES alsook Verordening Financieel beheer Bonaire voorschrijft dat het
Bestuurscollege jaarlijks voor 1 september een concept begroting voor het navolgend jaar aan
de Eilandsraad aanbiedt.
het bestuurscollege de conceptbegroting 2021 pas op 27 oktober aan de Raad heeft
aangeboden waardoor de Raad niet aan de per FINBES bepaalde termijnen voor
begrotingsbehandeling kan voldoen;
hiermede de Eilandsraad geen vertrouwen kan behouden in Gezaghebber Rijna ter uitvoering
van zijn verantwoordelijkheden lid van het Bestuurscollege alsook Gezaghebber;
GELETOP:
Wet Openbaarheid van Bestuur BES;
Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
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1. . De.Eilaridsraad tot bet opzeggen van bet vertrouwen in Gezagbebber Edison Rijna;

En gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie wordt aangebaald als: 'Motie van Wantrouwen Gezaghebber Rijna ';
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