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Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer,

In vervolg op eerdere toezending van mijn bevindingen wil ik ook nu weer een lans
breken voor een verbeterd openbaar bestuur op Sint Eustatius. Voor de goede orde, de
heren Franco en Stegers lijken in de basis het beste voor te hebben met de toekomst van
het eiland. Het belangrijkste manco dat ik langs deze weg aan de orde wil stellen betreft
de transparatie in hun handelen.

Hun communicatie met de bevolking schiet mijns inziens te kort. Zo af en toe is er een
praatje via de radio maar ten eerste beklijft de boodschap slecht en bovendien zijn het
vaak reacties op vragen die telefonisch bij de radio binnenkomen.

Wat absoluut mist (en mijns inziens is DAT het grote manco) is een pro-actieve opstelling
waarin op de (middel)lange termijn plannen met doelstellingen en daaruit voortvloeiende
activiteiten, uitgezet in een globaal en overzichtelijk tijdpad, worden bekendgesteld. Dat
moeten bij voorkeur geen lijvige documenten worden want die worden slecht gelezen
maar een of twee pagina's per punt van aandacht (of: plan) lijkt me afdoende en
doeltreffend. Deze documenten moeten vervolgens periodiek actueel worden gehouden
met het voortschrijden van de tijd.

En dan moet het niet blijven steken op de wegen die worden verbeterd, de bekabeling die
van bovengronds naar ondergronds gaat of de effecten van de erosie die worden
opgelost. Nee, ALLE activiteiten die leiden tot een verbeterd leefklimaat voor de bewoners
en een verbeterd (doeltreffend, transparant, niet-corruptief en verantwoord) openbaar
bestuur moeten zijn opgenomen in dit (master)plan.

Weliswaar lijkt de website van het bestuur (statiagovernment.com) wederom in gebruik
genomen maar het is nog steeds een rommelig geheel. Als je op deze website zoekt
onder het kopje (ter linkerzijde) "Notices & Services" dan zie je inmiddels de notulen van
het bestuurscollege maar die zijn betrekkelijk nietszeggend zolang de onderliggende
documenten niet beschikbaar zijn. Ook de uitvoeringsrapportages - die per definitie
natuurlijk een terugblik zijn - zijn tegenwoordig beschikbaar maar nog steeds ontbreekt
het (master)plan al dan niet met deelplannen over hoe het komende jaar of wellicht meer
dan dat gevuld zal worden met op verbetering gerichte activiteiten.

Hoewel de indruk bestaat dat het huidige bestuur het beste met het eiland en haar
bewoners voorheeft stijgt de kwaliteit ervan eigenlijk niet uit boven dat van het inmiddels
afgezette bestuur. Het blijven immers achterkamertjes waarbinnen wel of niet iets wordt
besloten. De uitvoeringsrapportage geschiedt in de richting van het departement of de
politieke leiding en van een actieve en een heldere informatiestroom (en dan met name
gericht op wat komen gaat, in plaats van wat heeft plaatsgevonden) in de richting van de
bewoners is het tot op heden niet gekomen.

Ik meen vast te stellen dat het vertrouwen in de politiek in het algemeen en in het
openbaar bestuur dat ultiem gesproken vanuit "Den Haag" wordt vormgegeven in de
praktijk niet is toegenomen en het is mijn stellige verwachting dat er op deze wijze ook
niets van terecht zal komen.
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De ultieme vraag is dan ook "met welke set van maatregelen gaat het huidige bestuur de
komende periode (een of twee jaar, of mogelijk met een verderstrekkende horizon)
komen tot een verbeterde leefomgeving en een verbeterd bestuur" met daarbij natuurlijk
de vraag "op welke wijze zal worden geborgd dat de bevolking werkelijk inspraak heeft
op deze maatregelen en de prioriteiten ervan". Dat het bestuur bij deze inspraak het
laatste woord heeft staat voor mij buiten kijf maar de betrokkenheid van de
eilandbewoners  moet mijns inziens wel substantiele vorm krijgen.

Mag ik u verzoeken in uw overleg aandacht te schenken aan dit punt van zorg? Bij
voorbaat veel dank!

Met vriendelijke groet,

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA,
Bellevueroad 4,
Upper Round Hill,
Sint Eustatius,
Caribisch Nederland.

Noot: Mag ik u nogmaals verzoeken uw bevestiging van ontvangst mij per mail toe te
zenden? Een brief is als eerste zonde van het papier, bovendien is de kans dat een
papieren brief hier nog voor de Kerst aankomt bijzonder klein.
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