Aan de Voorzitter van de Staten van Aruba
drs. P.F.T. Croes
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Oranjestad, 19 oktober, 2012

19 OCT 2012

Voignr.:

Hierbij doe ik u ter doorgeleiding toekomen een drietal vragen aan de minister van Algemene Zaken
dhr. mr. Mike Eman, met het verzoek deze vragen schriftelijk to beantwoorden.
Uw medewerking in deze wordt zeer op prijs gesteld.

Hoo

htend,

a

D.E. Yraus

Stet nlid Fra

A

VRAGEN van het lid Juan David E. Yrausquin aan de Minister Algemene Zaken, ingevolge artikel
111.17 van de Staatsregeling en artikel 59 van het Reglement van Orde van de Staten van Aruba.
In

de nota naar aanleiding van het verslag van de Landsverordening tot wijziging van de BBO heeft

het Kabinet aangegeven dat zij ruimte ziet om binnen haar eigen begroting te bezuinigen om hiermee
de gederfde inkomsten van de halvering van de BBO op te vangen. Volgens de regering ging het hier
om de posten overheidspersoneel en goederen & diensten. In de begroting 2012 staat dat de

personeelsformatie van het Land tussen juni 2009 en juni 2011

is

gedaald van 4266 tot 4099, een

daling van 167 personen. Indien deze trend zich voortzet zal het aantal personen in dienst van het
Land in een periode van 4 jaar (2009-2013) verminderen met 334 personen vergeleken met een

daling van 436 personen in de 4-jarige periode hiervoor (2005-2009) en vergeleken met een stijging
van 1388 personen in de 6-jarige periode hiervoor (1999- 2005)'. In het kader van het hiervoor

genoemde heeft ondergetekende de volgende vragen:
1.

Kunt
Is dit

u

aangeven wat de laatste stand

is van de

personeelsformatie (aantal) van het Land?

inclusief arbeidscontractanten, uitzendkrachten e.d.? Kunt

u

aangeven hoeveel lager

de totale maandelijkse personeelskosten in augustus van dit jaar (2012) zijn vergeleken met

dezelfde maand in het jaar 2009? Wat is uw doelstelling voor de personeelsformatie (aantal)
aan het einde van deze kabinetsperiode?
2.

Het regeerprogramma ArubaAriba van dit Kabinet stelt dat de regering voornemens is een

aantal stappen te nemen om het ambtenarenapparaat efficienter en professioneler te laten

functioneren. Dit onder andere door benoemingen in het ambtenarenapparaat los te maken
van partijpolitieke invloed. Aangezien de regering geen wetgeving aan de Staten heeft

aangeboden om dit te bewerkstelligen is ondergetekende voornemens een initiatiefwet te

introduceren die het hiervoor genoemde probeert te bewerkstelligen. Hoe staat

u

ten

opzichte van een dergelijk initiatief?
3.

In

het regeerprogramma staat tevens de verdere afronding van de kerntakenanalyse als

prioriteit vermeld. Kunt

u

aangeven wat de status is hiervan? Kunt

gelden beschikbaar zijn om dit project uit te voeren?

beantwoord wanneer zal dit uitgevoerd worden?

Gaarne ontvangt het lid schriftelijk antwoord op bovengestelde vragen.
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Cijfers 2001 onbekend

u

bevestigen dat er FDA

Indien dit bevestigend wordt

