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Griffie ER Bonaire
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De eilandsraad bijeen op 2 december 2020
in de raadsvergaderzaal te Passangrahan:
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OVERWEGENDE DAT:
het Bestuurscollege een collegiaal bestuur betreft waarbij besluiten alsook daarbij gepaarde
verantwoordelijkheid gezamenlijk wordt genomen en gedragen;
de FINBES alsook Verordening Financieel beheer Bonaire voorschrijft dat de
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;
het Bestuurscollege eigenhandig, ondanks de perikelen omtrent financieel beheer, doelbewust
het, na jaren van een vacante functie, hoofd financien van zijn functie heeft ontheven en deze
wederom vacant is;
het Bestuurscollege en zijn afzonderlijke leden vanwege deze grove nalatigheid Bonaire in de
situatie hebben gebracht dat Onze Minister wettelijk bevoegd is om de begroting van 2021
van het Openbaar Lichaam kan vast te stellen;
hierdoor Bonaire onder praktisch financiele curatele is gesteld en een van zijn prmaire
autonome bevoegdheden, het zelf vaststellen van zijn beleidsprioriteiten en bijpassende
begroting, is ontnomen;
de infrastructuur van Bonaire in dusdanige staat is dat daadkrachtig alsook effectief bestuur
van essentie is voor adequate en noodzakelijke uitvoering van het nodige;
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;
hierdoor de Eilandsraad geen vertrouwen kan behouden in Gedeputeerde Kroon ter uitvoering
van zijn verantwoordelijkheden als lid van het Bestuurscollege van Bonaire;
GELETOP:
Wet Openbaarheid van Bestuur BES;
Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

BESLUIT:
1. de Eilandsraad tot het opzeggen van het vertrouwen in Gedeputeerde Kroon;

En gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie wordt aangehaald als: 'Motie van Wantrouwen Gedeputeerde Kroon ';
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