STATEN VAN ARUBA

Aan de Voorzitter van de staten van Aruba
Dhr. R.A. Lee
Alhier
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Oranjestad. 4 Februari 2010
Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u ter doorgeleiding vijf vragen aan de minister Dowers, met het verzoek
deze vragen schriftelijk to beantwoorden.

U

medewerking in deze-wordt-ze

Lainda Kemp-Westerhof
Fractie A.V.P

p prijs gesteld.

Vragen van het lid Lainda Kemp-Westerhof aan de minister Dowers ingevolge artikel
111.17 van de Staats regeling en artikel 59 van het Reglement van Orde van de
Staatsregeling van Aruba.

Mijn vragen gaan over Ontwerp Landsverordening tot oprichten van een begrotingsfond
ten behoeve van de uitvoering van het Nationale Onderwijs Plan.
1.

2.

3.

4.

5.

Met welke doel werd de BINOP opgericht en door wie?
En waarom wed BINOP opgericht en is er niet gebruik gemaakt van bijvoorbeeld
Directie Onderwijs die vanaf het begin kennis had over de NOP en de Directie
economische zaken?
En waarom werkt de persoon die bezorgt is met het uitvoeren van de NOP via
BIN OP alleen 4 uren per dag, 20 uren per week en krijgt per maand Afl. 20.000,als salaries, Alf. 8250,- aan vaste maandelijke vergoeding voor workshops,
bijeenkomsten en seminars, Afl. 4100,- voor elektra, gas, water, telefoon en
internet? Dat is maandelijks Afl. 32.350,- en jaarlijks Afl. 388.200,-. Deze zijn
allemaal zeer hoge kosten voor alleen een persoon.
8 a 9 maanden zijn voorbij en nog steeds heeft BINOP niks concreet
gepresenteerd, maar hoe kan dat hij toch Afl. 32.350,- per maand krijgt terwijl hij
nog steeds niets klaar heeft?
Volgens comptabiliteitsverordening, artikel 25 eerste lid, wordt een werk, een
levering of een dienstverichting, waarvan de geraamde kosten Afl. 100.000,- of
meer dragen, slechts toegewezen nadat een openbare aanbesteding is gehouden,
was dat hier het geval? En waarom niet? Is er sprake van advies van DWJZ
van een
hierover? Is er sprake van een ministeriele beschikking
uitzondering?

Gaarne ontvangt het lid schriftelijk antwoord op bovengestelde vragen.

Lainda Kemp-Westerhof
Lid Fractie A.V.P

