f),, ck Jic,.,,,7

1v1;;

/;e

wr>,dl ~I 85ft.,,,,.,e,,.,

i/t?;;, { o .fep.-,,
0tC~{ft'I0/4'1€V' ·

De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire in openbare vergadering
bijeen op 25 september 2018.
Overwegende dat:
1.

Het Openbaar Lichaam Bona ire (OLB) sinds 2010 met het ministerie van Sociale zaken en
Werkgelegenheid (SZW) in diverse op bestuurlijk niveau gevoerde overleggen heeft verzocht om
concrete afspraken te maken over een te hanteren sociaal minimum en om herziening heeft
verzocht van het sociaal zekerheidsstelsel;
2. Uit veel onderzoeken blijkt dater sprake is van schrijnende armoede op Bonaire en dat ook het
OLB ten behoeve van lokaal beleid voor armoedebestrijding een ijkpunt of sociaal minimum
nodig heeft;
3. Het OLB in 2013 de opdracht aan het NIBUD heeft verstrekt een onderzoek te doen verrichten
naar het sociaal minimum;
4. De Nederlandse regering noch de Tweede Kamer de resultaten van het NIBUD onderzoek heeft
erkend of bekrachtigd;
5. In juni 2015 de toenmalige staatssecretaris van SZW heeft toegezegd, het vaststellen van een
ijkpunt voor bestaansminimum te willen erkennen;
6. Op 21 juni 2016 de Eerste Kamer (motie Ganzevoort) de regering heeft verzocht om op basis van
de kosten voor noodzakelijk levensonderhoud, een sociaal minimum voor Caribisch Nederland
vast te stellen.
7. Op 13 oktober 2016 hebben de leden Van Raak en Van Laar de Tweede Kamer een motie
voorgelegd om een sociaal minimum op te stellen op basis van de kosten van levensonderhoud;
8. Het vorige kabinet daarop heeft besloten een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar
de kosten voor levensonderhoud om zo op basis van objectiveerbare gegevens tot een sociaal
minimum te kunnen komen;
9. De doelstelling van het onderzoek was om op basis van een pakket van noodzakelijke kosten tot
een ijkpunt voor bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland te komen;
10. Op 29 juni 2018 het Ministerie van SZW de uitkomsten van het onderzoek naar een ijkpunt voor
het sociaal minimum in Caribisch Nederland van Regioplan aan de regering heeft gepresenteerd;
1. Op 29 juni 2018 het kabinet in zijn reactie op voornoemd onderzoeksrapport heeft aangegeven
dat zij de uitkomsten van het onderzoek niet direct wil laten vertalen naar een vaststelling van
een sociaal minimum; maar stelt een drie sporen aanpak d.m.v. een pakket van maatregelen
voor;
12. Op 5 september 2018 het Bestuurscollege van het OLB op voornoemd kabinetsreactie heeft
gereageerd, waarin zij aangeeft dat het vaststellen van een sociaal minimum een broodnodige
vereiste is ten behoeve van het uitvoeren van het lokaal beleid voor armoede bestrijding en dat
alleen de beleidsmaatregelen zoals gepresenteerd in de kabinetsreactie niet voldoende zijn om
de schrijnende armoede onder de inwoners op Bonaire aan te pakken;

Gelet op:
A. Het verzoek van de FSP fractie aan dhr. Knops voor het vaststellen van Sociaal Minimum voor
Bona ire tijdens zijn bezoek op Bona ire in september jl.;
De behandeling van voornoemd kabinetsreactie op 13 september jl. in de Kamer Commissie
voor Koninkrijkrelaties;
B. Het standpunt van de College van de rechten van de mens, de Nationale Ombudsman, de
Eerste en de Tweede kamer op het vaststellen van een wettelijk sociaal minimum dat rekening
houdt met de kosten voor levensonderhoud op de BES eilanden;
C.
De reactie van UNKOBON op de Kabinetsreactie;
D.
De noodzaak dater een bestaansminimum waarmee een ieder veilig en gezond kan leven
wordt vastgesteld, zodat de lokale overheid en Rijksdienst Caribisch Nederland hun taken en
beleid met betrekking tot armoedebestrijding consequent en naar behoren kunnen uitvoeren;
E.
Komende onderhandelingen met betrekking tot de sociaal economisch agenda en invoering
van gerichte maatregelen met betrekking tot armoedebestrijding.

Besluit:
Het stand punt van de Eilandsraad middels deze motie over te brengen aan het kabinet en de leden van
de Tweede Kamer en te verzoeken om op basis van de bestaande objectiveerbare gegevens van de
kosten van levensonderhoud van de Bonaireaanse bevolking zo spoedig mogelijk een sociaal minimum
vast te stellen om de schrijnende armoedeproblematiek aan te pakken en de uitzichtloosheid van
mensen weg te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag,

C.c:
Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties
Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties
Leden van de Tweede Kamer
Leden van de Eerste Kamer
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie drs. Raymond Knops
Staatssecretaris van Socia le Zaken en Werkgelegenheid mevr. Tamara van Ark

