
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad -
Regeringspartij PAIS
wil dat er een diep-
gaand en grondig
onderzoek wordt
gedaan naar het func-
tioneren van het
Curaçaohuis, vanaf de
oprichting op 10 okto-
ber 2010 (voorheen
was dit het Antillen-
huis). 

Dat heeft Alex Rosaria,
de voorman van de partij,
gisteren bekendgemaakt.
Vorige week maandag
heeft Rosaria de overige
coalitieleiders op de hoog-
te gesteld van zijn plan-
nen. De PAIS-leider laat
tegenover deze krant we-
ten dat er binnen het Cu-
raçaohuis een zo uitge-
breid mogelijk onderzoek
moet worden gedaan 
door Soab waarbij niet al-
leen de financiële zaken
moeten worden uitgelicht.
Ook andere aspecten zoals
het human resources-be-
leid, het gebruik van fond-
sen en eigendommen van
het Curaçaohuis en de re-
latie tussen het Curaçao-
huis en Willemstad en
Den Haag moeten hierbij
volgens de voorman van
PAIS onder de loep wor-
den genomen. ,,In de
Raad van Ministers zal on-
ze minister samen met de
anderen bespreken hoe de
onderzoeksopdracht kan
worden aangepakt”, aldus
Rosaria. 

Sinds de aanstelling van
Marvelyne Wiels als Ge-
volmachtigde minister van
Curaçao in Den Haag zijn
zij en het Curaçaohuis re-
gelmatig in opspraak ge-
weest. Al vrij snel werd de
Gevolmachtigde minister
zelf in een negatief dag-
licht geplaatst toen bleek
dat zij haar cv had ‘opge-
leukt’. Daarna volgden an-
dere incidenten, waaron-
der het op non-actief plaat-
sen van het hoofd
Voorlichting & Communi-
catie, Marije Berkhouwer,
die vervolgens in april
2014 een vertrekregeling

van 315.000 gulden kreeg. 
Ook opmerkelijk is de

verbouwing van het Cura-
çaohuis en tijdelijke ver-
huizing van het kabinet.
Wanneer deze krant hiero-
ver eind april bericht, ont-
kent Wiels dat er al een be-
sluit zou zijn genomen en
laat een verklaring opstel-
len dat de restauratie, van-
wege instortingsgevaar,
noodzakelijk zou zijn. Roy
Pieters, de voorganger van
Wiels, heeft begin 2013
echter een onderzoek la-
ten doen naar de bouw-
kundige staat van het Cu-
raçaohuis; hieruit is geble-
ken dat er veel achter-
stallig onderhoud is maar
geen grote bouwkundige
gebreken. Dit wordt ook
bevestigd door het bouw-
bedrijf Van Geffen dat vier
jaar lang het onderhoud
verrichtte. Het laatste ne-
gatieve bericht vanuit het
Curaçaohuis in Den Haag
gaat om het hoofd Finan-
ciën; Sherwin Burke. Na
33 jaar werkzaam te zijn
geweest op het Kabinet
heeft Wiels hem per 1
maart zijn belangrijkste
verantwoordelijkheid ont-
nomen: het financieel be-
heer van het Kas di Kòr-
sou. ,,Het functioneren
van ons Curaçaohuis in
Den Haag is al ruime tijd
in het nieuws. En niet op
een positieve manier. Wat
wij in het begin hoopten
dat een incidenteel voorval
zou zijn, bleek niet het ge-
val. Vragen over het functi-
oneren van Kas di Kòrsou
doen regelmatig de ronde,
wat natuurlijk het insti-
tuut labiel maakt en ieder-
een die daar werkzaam is
in een negatief daglicht
plaatst. Het Curaçaohuis
zal schade blijven oplopen
zolang deze issues blijven
spelen en er geen duide-
lijkheid komt. Daarom
heb ik met de coalitielei-
ders gesproken en hen op
de hoogte gesteld van het
plan”, aldus Rosaria die er
vanuit gaat te kunnen re-
kenen op hun volledige
medewerking. ,,Ik ga er
vanuit dat de partners zich
ervan bewust zijn dat de

situatie zodanig is dat er
echt een onderzoek moet
komen. Bovendien zie ik,

in het kader van trans-
parantie en good gover-
nance, geen enkele reden

om tegen te werken.” Ook
onafhankelijk Statenlid
Omayra Leeflang maakte

vorige week de wens ken-
baar voor een onderzoek
in het Curaçaohuis. ,,Dit
staat daar echter los van”,
laat Rosaria weten.
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Racen op het water

Gisteren was het weer zover: negen boten waagden zich op het Spaanse Water om deel te nemen aan de tiende
editie van de Budget Marine Challenge. Deze zeilwedstrijd onderscheidt zich van alle andere door de ongebruike-
lijke, spectaculaire startmethodes waarbij de zeilers worden aangespoord tot creatieve en tactische zeilmanoeuvres.
Zo ook te zien op de foto waarbij de bemanning van de Dash, die deelnam in de racing klasse, hard moest werken.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar mocht schipper Ton Dekkers van de Gipsy Girly de wisselbokaal van de
Budget Marine Challenge in ontvangst nemen. De Merlin van schipper Klaus Schneider werd tweede overall, en het
Zeeverkennersteam van de Dolce Vita haalde de derde plaats. De Merlin werd tevens eerste in de racing klasse.
Gipsy Girly domineerde de cruising klasse. FOTO ELS KROON

Curaçaohuis doorlichten

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het Rooms
Katholiek Centraal School-
bestuur (RKCS) is van me-
ning dat de aangekondig-
de schoolboekenvergoe-
ding voor 2014-2015 van
600 gulden voor leerlin-
gen van het havo/vwo en
sbo niet toereikend is. Dat
heeft directeur Lisette van
Lamoen-Garmers tegeno-
ver deze krant meege-
deeld. ,,Bij havo/vwo praat
je al snel over 1.000 gul-
den aan boekengeld”, zo
liet Van Lamoen-Garmers
weten. ,,Wij hebben begre-
pen dat er vanuit de over-
heid niet meer geld is voor
de schoolboeken. Ons is

meegedeeld dat indien het
bedrag van 600 gulden
niet toereikend is, er in de
lijst met boeken geschrapt
zal moeten worden.”

Het RKCS houdt van-
daag een intern beraad
over deze kwestie. De ver-
goeding voor het boeken-
geld maakt deel uit van
een convenant dat de ver-
schillende schoolbesturen
nog met de Stichting Stu-
diefinanciering Curaçao
(SSC) moeten tekenen
voor de levering van boe-

ken. Dit convenant is nog
niet door het RKCS gete-
kend. In een eerdere ver-
klaring in deze krant liet
het schoolbestuur weten
het convenant pas te teke-
nen als er goede afspraken
zijn over wie waarvoor 
verantwoordelijk is in het
traject van de bestelling en
levering van schoolboe-
ken.

SSC is voor het nieuwe
schooljaar voor de laatste
keer betrokken bij de be-
stelling en levering van

schoolboeken. Het is de
bedoeling dat Fundashon
Material pa Skol (FMS) in
het schooljaar 2015-2016
belast wordt met de bestel-
ling en levering van boe-
ken voor het voortgezet
onderwijs. Vorige week
werd ook bekend dat in
het nieuwe schooljaar be-
zuinigd zal worden op de
zogeheten taakuren in het
voortgezet onderwijs. 

Zowel het RKCS als de
VPCO (Vereniging Pro-
testants Christelijk Onder-
wijs) uitte in deze krant
bezorgdheid over de maat-
regelen. Zij vrezen dat
door de maatregel de kwa-
liteit van het onderwijs
wordt aangetast. 

Boekengeld 
ontoereikend

PAIS voert druk op tegen Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels


