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Kralendijk, 19 april 2021 

Betreft: Voorstel van de jongeren op Caribisch Nederland 

Beste leden van de Commissie voor Koninkrijksrelaties, 

Middels deze brief, willen wij u graag introduceren aan de jongerendenktank, genaamd “BIT- lab” (Bonaire 
Innovation and Technology Lab). Wij willen graag met u samenwerken om de band tussen Nederland en 
Bonaire te versterken. 

BIT-lab is een jongerendenktank die onderzoek doet naar maatschappelijke en politieke vraagstukken.  
Ons doel is om bestuurders te beïnvloeden om beslissingen te nemen die leiden tot vooruitgang van de 
Boneriaanse samenleving door hen onafhankelijke visie en innovatieve ideeën/oplossingen te presenteren. 
Wij zijn dus een adviesorgaan, wij implementeren niks; wij brengen alleen adviezen uit. 

In totaal bestaat BIT-lab uit 40 (ex)studenten. Wij merken, als jongeren, dat Bonaire op het vlak van 
innovatieve ontwikkelingen achterstand heeft.  Meerderheid van onze leden wonen in Nederland. Op dit 
moment hebben wij 3 leden die in Amerika wonen en studeren, 1 op Aruba, 4 op Bonaire en 1 op Curacao. 
Dat is juist goed want wij willen jongeren in BIT-lab hebben die ervaring hebben met het buitenland, want 
dan heb je een andere kijk op zaken en ook zie je wat Bonaire mist. 

Zoals u weet, heeft Bonaire een speciale relatie met Nederland, Bonaire is een speciale gemeente die onder 
het Haagse bestuur valt. Wij hebben grote uitdagingen op ons eiland denk maar aan bestuur en 
uitvoeringscapaciteit maar ook aan infrastructuur, armoede, sociaal-economische vraagstukken en 
jongerenparticipatie om maar een aantal te noemen. Als jongeren willen wij graag helpen aan de 
ontwikkeling van Bonaire. 
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Al jaren zijn wij bezig om een relatie met Den Haag op te bouwen en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Wij willen betrokken worden bij beleids- en besluitsvorming voor Bonaire, want wij kunnen ook helpen door 
met concrete ideeën en oplossingen te komen, bovendien moeten wij de gevolgen dragen van besluiten die 
vandaag gemaakt worden. 

Wij zien dat de nieuwe Tweede Kamer de huidige bestuurscultuur wilt veranderen, wat wij ook willen want de 
Tweede Kamer vervult zijn taak niet altijd perfect (kijk maar naar de toeslagenaffaire en het 
Omzigtsyndroom). Wij willen ook een sterkere Kamer hebben om ervoor te zorgen dat de regering zijn 
beloftes nakomt vooral wanneer het om Bonaire gaat. Hiervoor zijn instituties en middelen nodig. Wij hebben 
hier een voorstel: 

- Wij willen bij de commissie voor Koninkrijksrelaties, een subcommissie onderzoek die beleidsevaluerend 
onderzoek doet. Dit kan de leden van de commissie voor Koninkrijksrelaties helpen door hun een beeld te 
geven wat de impact van het beleid die Den Haag opstelt voor Bonaire is. Het is belangrijk dat de leden 
van de commissie voor Koninkrijksrelaties met jongeren praten over ontwikkelingen op Bonaire om zo 
een beeld te krijgen van wat er allemaal op het eiland gebeurt en wat beter kan; dit helpt de commissie 
om de regering beter te controleren. Voor een subcommissie onderzoek is er een staf nodig om 
onderzoek te doen. Wij denken dat BIT-lab een rol hierin kan spelen door deel te maken vanuit deze 
subcommissie om onderzoek en advies uit te brengen voor de commissie voor Koninkrijksrelaties.                  
Een sterkere commissie is de eerste stap om de parlementaire cultuur te veranderen. 

Wij hopen binnenkort in gesprek te kunnen gaan om kennis te maken met de nieuwe leden van de 
commissie en ook om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het bovengenoemde voorstel te realiseren. 

Namens de Boneriaanse jongeren, 

Hoogachtend, 

Anthony E.S. Janga. 

cc: Bestuurscollege van Bonaire 
      Eilandsraad van Bonaire 


