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Curaçao
Advertentie

TODAY’S
McCOMBO 9ƒ

THURSDAY TRIPLE CHEESE

SATURDAY QUARTER POUNDER ®

WITH 
CHEESE

SUNDAY PREMIUM CRISPY 
CHICKEN CLASSIC

FR I DAY McCHICKEN®

WITH FRIES AND  MEDIUM DRINK

PRICE
INCLUDES 

 SALES TAX

WEDNESDAY CHICKEN MAC®

TUESDAY BIG MAC®

MONDAY 10PC McNUGGETS®

Excursie naar historisch Punda 

Jongeren van Marie Pampoen, Steenrijk en Koraal Specht gingen tijdens de vakantie op excursie en
leerden over de geschiedenis van Punda. Zij bezochten namelijk de expositie La Boutique del Caribe.
Nadat zij de foto’s en maquettes van gebouwen en wijken van 100 jaar Punda hadden bekeken, maak-
ten zij een wandeling door de binnenstad van Willemstad om op die manier de ontwikkeling van een
eeuw Punda met eigen ogen te aanschouwen. FOTO UNIDAT DI BARIO KÒRSOU

‘Functioneren van
ARC in gevaar’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Rekenkamer doet een beroep op het College der Staten om in de toe-
komst haar autoriteit aan te wenden. Het gaat er hierbij om dat alle faciliteiten
beschikbaar worden gesteld voor een goede en onafhankelijke taakuitoefening. 

Dat schrijft de Algemene Re-
kenkamer Curaçao (ARC) in een
brief aan de voorzitter van de
Staten van Curaçao, Mike Fran-
co. De Rekenkamer is van me-
ning dat het ministerie van Fi-
nanciën voor het begrotingsjaar
2013 kortingen aanbracht in de
wenselijkheidsbegroting van de
Rekenkamer, zonder dat hier
overleg over is geweest. Het zou
gaan om het korten van bijna
300.000 gulden. De Rekenka-
mer is van mening dat de mi-
nister heeft gehandeld in strijd
met de wet, namelijk de Lands-
verordening Algemene Reken-
kamer Curaçao. 

Naar aanleiding van een brief
van de Algemene Rekenkamer
van 30 januari 2014, ontvingen
zij op 12 juni een reactie van mi-
nister José Jardim van Financi-
ën. De minister gaf in zijn brief
aan dat tijdens het begrotings-

voorbereidingsproces de moge-
lijkheid is geboden om in over-
leg te treden met het ministerie
van Financiën. De Rekenkamer
is het hier niet mee eens. ,,Voor
wat betreft de begroting van
2014 heeft de Rekenkamer om
informatie omtrent de goedge-
keurde begroting, deze pas na
haar verzoek informatie toege-
zonden gekregen.”

In de schriftelijke brief ver-
klaart de Rekenkamer: ,,Door
zonder overleg wijzigingen aan
te brengen in de door de Reken-
kamer ingediende wenselijk-
heidsbegroting, staat de mi-
nister van Financiën de Reken-
kamer een onafhankelijk
functioneren in de weg.” De Re-
kenkamer merkt op dat de ra-
mingen in de begroting zijn op-
gesteld op basis van verwachtin-
gen van de Rekenkamer met
betrekking tot het halen van

doelstellingen. Zij verklaren dat
door de precaire situatie van de
overheidsfinanciën de Rekenka-
mer altijd voorzichtig is omge-
gaan met de besteding van de
haar toegekende regelingen. Zij
stellen dat ‘het achterwege laten
of uitstellen van bepaalde doel-
stellingen bewust is gedaan,
waarbij er rekening is gehouden
met het feit dat de Rekenkamer
naar behoren moet blijven func-
tioneren’. 

De Rekenkamer is van me-
ning dat de begroting, door de
precaire financiële situatie van
het land en de te nemen maatre-
gelen voor kostenbesparing en
optimalisatie, uitsluitend aange-
past kan worden na voorafgaand
overleg en overeenstemming
met de Rekenkamer. Daarom is
de Rekenkamer van mening dat
de minister in strijd heeft gehan-
deld met de wet.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het management-
team van de douane heeft sinds
22 juli tijdelijk de leiding over de
dienst. Het team bestaat uit S.G.
Pols-Strick, V.H.G.M. Elisabeth,
en L. Fredema. Het trio heeft de
leiding zolang de procedure voor
de werving en selectie van een
nieuwe directeur nog niet is af-

gerond. Uit de brief waarin de
nieuwe leiding wordt bekendge-
maakt, blijkt dat de ministerraad
op 21 november 2012 akkoord
ging met de tijdelijke aanstelling
van een directeur.

De functie van interim-direc-
teur douane werd tot 7 mei 2014
bekleed door Clarion Taylor. Op
4 juni van dit jaar ging de min-

sterraad akkoord met het ver-
zoek van minister Jardim van Fi-
nanciën om de interim-functie
van Taylor per 7 mei te beëindi-
gen. Het managementteam van
de douane werd op 22 juli hiero-
ver geïnformeerd. Clarion Tay-
lor was voordat zij interim-direc-
teur werd, technisch inspecteur
bij de Inspectie der Belastingen.

Nieuwe tijdelijke leiding douane


