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ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de ministers van Economische
Zaken, Sociale Zaken en Cultuur en van
Financien, Communicatie, Utiliteiten en
Energie tot het verrichten van een schenking van een bedrag van Afl. 100.000,- ten
behoeve van het herstel van de Santa Anna-kerk

STATEN VAN ARUBA
Ingek. 3 0 AUG 2012
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De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring

aan een ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de mi-

nisters van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur en van
Financier', Communicatie, Utiliteiten en Energie tot het verrichten
van een schenking van een bedrag van Afl. 100.000,- ten behoeve
van het herstel van de Santa Anna-kerk.

De minister van Economische Zaken,
Sociale Zaken e Cultuur,

De minister van Financien, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,

ter van Justitie en Onderwijs,
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Landsverordening houdende machtiging van de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur en van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie tot het verrichten van een schenking van een
bedrag van Afl. 100.000,- ten behoeve van het herstel van de Santa Anna-kerk
ONTWERP

M.O.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

-

dat de Staten door middel van een motie van 19 sep-

tember 2011 de wens hebben geuit dat het Land een financiele bijdrage levert aan het herstel van de door bijzondere weersomstandigheden zwaar beschadigde Santa Anna-kerk in Noord;
-

dat deze financiele bijdrage een schenking van het

Land aan het Bisdom Willemstad inhoudt, die, gezien
het gemoeide bedrag, een bij landsverordening of to

geven machtiging vereist;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen

overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:
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Artikel
1.

1

De ministers van Economische Zaken, Sociale

Zaken en Cultuur en van Financien, Communicatie, Utili-

teiten en Energie worden gemachtigd om aan het Bisdom
Willemstad een bedrag van Afl. 100.000,- te schenken als
financiele bijdrage ten behoeve van het herstel van de
Santa Anna-kerk in Noord.
2. Het bedrag van de schenking, bedoeld in het eer-

ste lid, wordt verantwoord ten laste van de begrotingspost

16996008.4627 van de begroting van het ministerie van

Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie voor het

dienstjaar 2012.
Artikel 2

Deze landsverordening treedt in werking op de dag
na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van
Aruba.

Gegeven te Oranjestad,

De minister van Economische Zaken,
Sociale Zaken en Cultuur,

De minister van Financien, Communicatie,

Utiliteiten en Energie,

De minister van Justitie en Onderwijs,
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Landsverordening houdende machtiging van de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur en van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie tot het verrichten van een schenking van een
bedrag van Afl. 100.000,- ten behoeve van het herstel van de Santa Anna-kerk

MEMORIE VAN TOELICHTING

640 3
,

Op 25 augustus 2011 werd Aruba, en in het bijzonder het

district Noord, verrast door een in Aruba zelden voorkomend natuurverschijnsel. Het betreft een hevige windschering ofwel
"downdraft" die in bepaalde delen van dat district aanzienlijke

schade aanrichtte aan particuliere huizen en gebouwen, waaronder
ook de Rooms-Katholieke Santa Anna-kerk.
Naar aanleiding van deze gebeurtenis namen de Staten op
19 september 2011 een motie aan waarin zij bij de regering aan-

drongen om onder meer de zwaar beschadigde gebouwen te herstellen. Tot deze gebouwen behoorde dus ook de voorgenoemde
kerk. Door de regering werd de toezegging gedaan dat al het moge-

lijke gedaan zou worden om gevolg te geven aan deze motie.

Een particuliere commissie werd ingesteld om het herstel
van de Santa Anna-kerk aan te pakken. In dat kader werd op 6 no-

vember 2011 een zgn. teleton georganiseerd om de nodige middelen te kunnen vergaren om de herstelwerkzaamheden te kunnen

bekostigen. Naar aanleiding van deze activiteit verklaarde het Land
zich bereid om aan de kosten van het herstel van de Santa Anna-

kerk bij te dragen tot een maximum van Afl. 100.000,-. Aangezien
een dergelijke bijdrage onverplicht en zonder tegenprestatie geschiedt, is sprake van een schenking van het Land aan de eigenaar
van de Santa Anna-kerk, nl. het Bisdom Willemstad.

Scan nummer

1

van

1

-

Scanpagina

4 van 8

Staten publ. 2011-2012

-

1087

2

Gezien het in casu gemoeide bedrag kan de door het Land

nagestreefde bijdrage, conform artikel 28, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), pas plaatsvinden nadat de betrokken ministers daartoe bij landsverordening zijn gemachtigd. Het onderhavige ontwerp strekt dan ook daartoe.
De aan dit ontwerp verbonden financiele gevolgen bedragen

Afl.

100.000,- en komen ten laste van de begrotingspost

16996008.4627 van de begroting van het ministerie van Financien,

Communicatie, Utiliteiten en Energie voor het dienstjaar 2012.

Vermeld zij dat in deze begrotingspost een voorziening is opgenomen voor het onderhavige geval waarbij het Land bijdraagt aan de

financiering van de herstelwerkzaamheden van de op 25 augustus
2011 vernielde gebouwen. Het is ook om deze reden dat de minis-

ter van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie mede on-

dertekenaar is van het onderhavige ontwerp.

De mi

ische Zaken,

Sociale Z

en Cultuur,

municatie,

De minister van Justitie en Onderwijs,
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stad. ARIJ A
(297) 583 3972
F: (297) 583 4012
E: info@rva.aw
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Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba
t.a.v. de Minister van Justitie en Onderwijs
L.G. Smith Boulevard 76
Alhier.
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Onderwerp:

Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de ministers van Economische
Zaken, Sociale Zaken en Cultuur en van Financien, Communicatie, Utiliteiten. en Energie
tot het verrichten van een schenking van een bedrag van Afl. 100.000,- ten behoeve van
het herstel van de Santa Anna-kerk

juni 2012
LV-12/0010
13 juni 2012
RvA 83-12

ING.
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Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening houdende machtiging van de ministers van Economische Zaken, Sociale
Zaken en Cultuur en van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie tot het verrichten van
een schenking van een bedrag van Afl. 100.000,- ten behoeve van het herstel van de Santa Annakerk, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.
Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de mange van het ontwerp en de
memorie van toelichting aangegeven.

De Raad kan zich geheel verenigen met de inhoud en de doelstelling van het
ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit aan de Staten ter goedkeuring aan to bieden.
De Voo
2

mr. dr. H.A. van der Wal
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Aan de Gouverneur,
Plaza Eman 3,
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Oranjestad,

ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de ministers van Economische
Zaken, Sociale Zaken en Cultuur en van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie tot het verrichten van een schenking van
een bedrag van Afl. 100.000,- ten behoeve
van het herstel van de Santa Anna-kerk

Ik heb de eer u hierbij, mede namens mijn ambtgenoten van Economische
Zaken, Sociale Zaken en Cultuur onderscheidenlijk Financien, Communicatie,

Utiliteiten en Energie, aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 7
juni 2012, no. 83-12, betreffende de ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur en
van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie tot het verrichten van een

schenking van een bedrag van Afl. 100.000,- ten behoeve van het herstel van de
Santa Anna-kerk.

De Raad kan zich geheel verenigen met de inhoud en de doelstelling van
het onderhavige ontwerp en geeft u mitsdien in overweging dit aan de Staten ter
E

goedkeuring aan te bieden.

Door de Raad is een aantal voorstellen van redactionele aard zowel in het
ontwerp als in de memorie van toelichting aangegeven. Deze voorstellen zijn

overgenomen.
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veroorloof mij derhalve u het gewijzigde ontwerp van de landsverorde-

ning met de daarbij behorende gewijzigde memorie van toelichting wederom te

doen toekomen en u in overweging te geven deze aan de Staten aan

te bieden.

De minister van Justitie en Onderwijs,
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