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VERKLARING 4
INZAKE
COALITIE-AKKOORD EN DE CENTRAAL DIALOOG

De Centraal Dialoog heeft met belangstelling kennisgenomen van het coalitieakkoord d.d. 3 april 2019, dat de basis vormt voor het nieuwe Bestuurscollege.
In dit akkoord wordt ook aangekondigd dat het Bestuurscollege op zeer korte
termijn wil komen met een verder uitgewerkt bestuursprogramma.
Twee gedeputeerden hebben op 15/18 april namens het nieuwe
Bestuurscollege voor het eerst deelgenomen aan een vergadering van de
Centraal Dialoog.
Het Bestuurscollege onderschrijft de doelstelling van de Centraal Dialoog zoals
vastgelegd in het Protocol van 15 november 2018. Het zal zich beraden op de
vraag hoe de Centraal Dialoog kan worden betrokken bij de
beleidsontwikkeling op de relevante onderdelen van het Bestuursakkoord
201820221, het coalitie-akkoord en het genoemde bestuursprogramma
alsmede de aangekondigde meerjarenvisie op Bonaire.
De Centraal Dialoog acht, zoals al vastgelegd in de op 5 februari 2019
uitgebrachte Verklaring 2, een integraal beleid, gericht op armoedebestrijding,
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De Centraal Dialoog memoreert in dit verband ook dat zij op 5 februari 2019 een Verklaring
heeft vastgesteld inzake de uitvoering van het Bestuursakkoord 2018-2022, waarin zij
aangaf graag betrokken te worden bij de uitvoering van haar regarderende onderdelen
daarvan, met name jobcentrum en arbeidsbemiddeling (par. 4.2), kinderopvang (par. 4.3),
sociaal-economische ontwikkeling (par. 4.4) en sociale huisvesting (par. 4.7).

van groot belang. Zij wacht in dit verband ook met belangstelling de vôôr de
komende zomer aangekondigde voortgangsrapportage van de staatsecretaris
van SZW inzake een mogelijk ijkpunt voor het sociaal minimum af.
Afgesproken is dat over al het voorgaande in de eerstvolgende Centraal Dialoog
op 1juli as. in samenhang verder zal worden gesproken.
Nu al spreken het nieuwe Bestuurscollege en sociale partners uit zich te
committeren aan een actieve en constructieve opstelling c.q. samenwerking in
de Centraal Dialoog, ten bate van Bonaire en al zijn inwoners, ondernemingen
en instellingen.
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