
Bij de verkiezingen voor het
Europees Parlement die gisteren

werden gehouden is op Curaçao
het CDA als winnaar uit de bus

gekomen. Van de 682 gere-
gistreerde kiezers kwamen er
561 opdagen. De helft van 
alle geldige stemmen werden
uitgebracht op het CDA: 282. 
De nummer acht op deze lijst,
de op Curaçao geboren Marc
Frans, sleepte 257 van die 
stemmen binnen. Tweede partij
was D66, die behaalde 105
stemmen. PvdA en VVD 
kwamen ieder uit op 46 stem-
men. Vier stemmen bleken
ongeldig. 
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Break-even
HNO twee
jaar later
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel de kosten voor de bouw van
Hospital Nobo Otrobanda (HNO) hoger uitvallen dan
geraamd, zijn er ook enkele meevallers. 

Het duurzame break-even-
point wordt echter twee jaar later
bereikt. Dit legt de regering uit
in de memorie van toelichting
op de eerste suppletoire begro-
ting 2014. Daarmee wordt ant-
woord gegeven op enkele kriti-
sche opmerkingen van de Raad
van Advies (RvA) ten aanzien
van de kosten voor HNO. De
RvA constateert dat de nieuwe
totale financiering van de bouw
van het nieuwe ziekenhuis 436,1
miljoen gulden bedraagt. Dit be-
drag is hoger dan het bedrag dat
oorspronkelijk voor de bouw
was geraamd in 2013, namelijk
400 miljoen gulden. De RvA
merkt op dat niet inzichtelijk is
gemaakt uit welke componenten
de meerkosten van circa 36 mil-
joen gulden bestaan. Daar komt
bij dat het de RvA niet duidelijk
is hoe de lening terugbetaald
gaat worden. Daarover legt de re-
gering uit dat Soab in oktober
2013 aangegeven heeft dat er
een efficiencybesparing in de ex-
ploitatie van het nieuwe zieken-
huis mogelijk is van structureel
2 miljoen gulden. Ten aanzien
van de kosten in de bouw legt de
regering uit dat er met het uitge-
ven van de 100 procent obliga-
tielening, minder rentelasten
zijn. ,,Deze aanpassing heeft
een positief effect op de busi-
ness case”, aldus het antwoord.
De bouwinvesteringen zijn in-
middels in afstemming met het
consortium aangepast aan de re-

aliteit. ,,Hierdoor valt de gekapi-
taliseerde bouwrente iets lager
uit dan eerder geraamd. Deze
aanpassing heeft ook een posi-
tief effect op de business case.”
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Statement
Navarro over
aanhouding
Schotte
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Hoewel minister
Nelson Navarro van Justitie
gisteren niet inhoudelijk wilde
reageren op de arrestatie van
parlementariër Gerrit Schotte
(MFK), gaf hij tijdens de weke-
lijkse persbijeenkomst van de
ministerraad in Fòrti toch een
korte verklaring.

Met de verklaring wilde de
Navarro duidelijk maken dat hij
als Justitieminister los staat van
het Openbaar Ministerie en dat
laatstgenoemde een onafhanke-
lijk orgaan is. ,,Ik maak uit be-
paalde berichtgevingen op dat er
nog steeds veel onbegrip heerst
over de relatie tussen de mi-
nister van Justitie en het Open-
baar Ministerie. Daarom lijkt het
mij belangrijk om hier toch even
een korte verklaring over te ge-
ven,” aldus Navarro gisteren.
,,Het OM is een onafhankelijk
orgaan en als Justitieminister
heb ik niets te maken met ver-
volgingen van dit orgaan. Het-
zelfde geldt voor andere politici.
Vragen over de aanhouding van
parlementariër Schotte kunnen
dus onmogelijk aan mij gesteld
worden. Ik zal hier dan ook nim-
mer op ingaan.” 

Contact Center Agents

Requirements

Maduro & Curiel’s Bank N.V.

u an esour es e ar en

n.  u  Maria Curiel

Mana er ersonnel & e elo en

ail   lu aria. uriel ank. o

one  

Advertentie

Politiekorps
eind 2014
goed bemand
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Eind 2014 zal het
politiekorps goed bemand en
goed voorzien van het nodige
materiaal zijn. Dat gaf minister
Nelson Navarro van Justitie
(PAIS) gisteren te kennen. 

In juni komen de bestelde po-
litieauto’s al aan. Wat betreft het
overige politiemateriaal laat Na-
varro weten dat dit in de loop
van het jaar zal worden besteld.
,,Aan het einde van het jaar heb-
ben we een goed en een gezond
politiekorps dat goed voorzien
zal zijn van het nodige materi-
aal.” 
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