
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het team dat het
regeringsfunctioneren van Sint
Maarten heeft onderzocht op in-
tegriteit stelt dat een aantal amb-
tenaren van het hoogste niveau,
waaronder ook sommige mi-
nisters, niet integer is in het uit-
oefenen van hun taak. Zo wordt

corruptie onvoldoende aange-
pakt, zijn er geen gedragscodes
opgesteld en zijn er geen manie-
ren om (anoniem) klachten in te
dienen bij niet-integer hande-
len. Dit blijkt uit het onlangs ge-

publiceerde rapport. Daarin
wordt geconcludeerd dat de re-
gering niet aansprakelijk gesteld
kan worden ten aanzien van in-
tegriteitskwesties omdat er on-
voldoende wet- en regelgeving is

op dit gebied. Daarnaast is er
een gebrek aan preventieve
maatregelen die integriteits-
schendingen zouden moeten
voorkomen. En zijn er wel regels
en wetten, dan concludeert het

onderzoeksteam dat op veel ge-
bieden een gebrek is aan hand-
having van de wet en regelge-
ving. Zo is er een zwakke betrok-
kenheid bij de integriteit van
overheidsorganisaties en perso-
nen die hierbinnen werkzaam
zijn. Daarnaast constateert het
integriteitsteam dat er onvol-
doende capaciteit is bij politie-
en justitie-instellingen zowel
voor wat betreft personeel als
materieel. Bovendien is er te
weinig coördinatie tussen deze
verschillende justitiediensten.
Apart wordt nog benadrukt dat
er geen instanties zijn die zich
gericht bezig houden met de
gok- en seksindustrie die een
groot gevaar vormen voor de
samenleving. Ook hier ont-
breekt het aan goede regelge-
ving. In het rapport wordt verder
het gebrek aan transparantie be-
licht. Zo zijn er weinig cijfers be-
schikbaar van justitiële onder-
zoeken en -zaken, maar ook
waar het gaat om bijvoorbeeld
openbare aanbestedingen. Insti-
tutionele versterking is belang-
rijk, zo wordt geconcludeerd,
evenals het ‘in place’ hebben 
van controlemechanismen. Het
onderzoeksteam pleit voor een
Integriteitsbureau en meer auto-
matisering bij de overheidsin-
stellingen waardoor ook infor-
matie-uitwisseling en controle
vergemakkelijkt wordt. Het rap-
port is opgesteld in opdracht van
de gouverneur van Sint Maarten
Eugene Holiday en de Neder-
landse Rijksministerraad en uit-
gevoerd door Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) International
LLC in de Verenigde Staten. 
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Inhaalslag 
wegen begin
2015 verder
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De daadwerkelijke uitvoering van de
inhaalslag voor wegen gaat in januari 2015 verder. Dat
heeft minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning tegenover deze krant verklaard. 

,,Het opknappen van de we-
gen wordt dit keer via openbare
aanbestedingen uitgevoerd, de
bijbehorende advertenties zijn al
in de lokale media verschenen”,
aldus de bewindsman. 

Gistermiddag hield de be-
windsman een persconferentie
waarin hij de voortgang van het
project besprak. Vorig jaar ging
de inhaalslag van start, met het
verschil dat er toen één groot
consortium was bestaande uit de

Curaçaose Wegenbouw Maat-
schappij (CWM) en MNO Ver-
vat waarmee de minister direct
onderhandelde. ,,Het lukte toen
om in korte tijd meer dan 30 ki-
lometer aan straten te asfalteren.
In het huidige jaar meldde zich
een tweede consortium voor het
project, bestaande uit Augustino
en Dusron. Toen bleek het lastig
om het werk op een eerlijke
transparante manier aan ieder
afzonderlijk consortium te ge-

ven; Curaçao heeft daarvoor
geen regelgeving, in Nederland
kan dat wel”, aldus Balborda. In
afwezigheid van de regels pleitte
minister Jardim van Financiën
ervoor om de inhaalslag via de
gebruikelijke openbare aanbe-
stedingen te realiseren, wat ook
gebeurde. 

De vorige aanpak om met één
consortium te onderhandelen
en tot afspraken te komen, was
ingegeven door de slechte eco-

nomische situatie van het land,
zo legde de minister uit. ,,Met
het oog op de economische cri-
sis is het belangrijk om in de
infrastructuur te investeren. Cu-
raçao is klein, de overheid geldt
als grootste investeerder. Via
een openbare aanbesteding is er
wat meer tijd nodig voordat je
aan de slag gaat, waarmee overi-
gens geen kritiek op het stand-
punt van minister Jardim is ge-
leverd.”

Met de opgedane ervaring bij
de inhaalslag zou er volgens Bal-
borda gekeken kunnen worden
naar manieren om de interne
processen sneller en soepeler te
laten lopen. 

,,Bij een openbare aanbeste-
ding ben je ongeveer 10 weken
kwijt, je zou kunnen over-
wegen om de inschrijving bij-
voorbeeld elektronisch te laten
verlopen, daarmee win je ook
tijd.”

Minister Balborda legt de vooruitgang uit over het project. FOTO JEU OLIMPIO
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