
Van onze correspondent
Den Haag - Sint
Maarten heeft een
week respijt gekregen
om alsnog vrijwillig
mee te werken aan
het door minister Ro-
nald Plasterk (PvdA)
van Binnenlandse
Zaken en Konink-
rijksrelaties voorge-
stelde pakket aan
maatregelen om de
integriteit van het
openbaar bestuur te
herstellen.

De bewindsman zins-
peelde er twee weken gele-
den na afloop van de Rijks-
ministerraad (RMR) op
dat voor Sint Maarten een
nieuwe (de derde in een
jaar tijd) aanwijzing dreigt
als het demissionaire kabi-
net Wescot-Williams niet
voor vandaag zou instem-
men met de versterking
van de justitiële keten die
vooral bedoeld is om de
witteboordencriminaliteit
- inclusief corruptie onder
politici en hoge ambtena-
ren - aan te pakken.

Plasterk is er vooralsnog
niet in geslaagd daarover
overeenstemming te be-
reiken met de regering in
Philipsburg. Moedeloos
schreef hij gisteren de
Tweede Kamer dat ‘uit het
feit dat er geen signalen
zijn dat de regering zelfs
maar een begin heeft ge-
maakt met het opstellen
van een plan van aanpak
dat moet leiden tot herstel
van de situatie, kan wor-
den afgeleid dat zij de
ernst en omvang van de
problematiek en de urgen-

tie die het heeft om dit op
te lossen, niet of onvol-
doende onderkent’.

Het uitstel van de RMR
geeft de minister een week
extra tijd om alsnog een
doorbraak te bewerkstelli-
gen. Dat is overigens niet
de reden voor het ver-
schuiven van de RMR. Dat
besluit is ingegeven door
het feit dat minister-presi-
dent Mark Rutte nog
onderweg is van zijn be-
zoek aan Australië en per
se zelf de regie wil houden
op het Koninkrijksdossier.

Of het uitstel de kans op
een oplossing vergroot, is
zeer de vraag. Sint Maar-
ten heeft geen probleem
met het door Nederland
sturen van extra man-
kracht voor het politie-
korps en de marechaussee
(voor de grensbewaking)
alsmede de toevoeging
aan het OM van een speci-
ale unit die corruptie bij de
overheid moet bestrijden.

Wat de regering in Phi-
lipsburg echter onder
geen beding wil, is dat
Nederland een autoriteit
inricht die als een soort in-
tegriteitswaakhond gaat
opereren. Dat wordt als
een niet te accepteren in-
breuk in de autonomie er-
varen. Het kabinet vindt
deze Haagse bemoeienis
bovendien overbodig om-
dat het zichzelf mans ge-
noeg vindt om met de aan-
bevelingen uit de diverse
integriteitsrapporten aan
de slag te gaan.

Het uitstel van de RMR
heeft in elk geval tot voor-
deel dat de viering van
Sint Maartendag van-

avond in Den Haag (waar
ook Plasterk te gast is) niet

overschaduwd wordt door
een nieuwe aanwijzing.

De minister wilde gisteren
overigens helemaal niets

zeggen over de kwestie:
,,Over de agenda van de
RMR worden nooit mede-
delingen gedaan.”
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Nog drie keer honkbalweek op Curaçao

Organisator Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort heeft gisteren aangekondigd dat
Curaçao nog drie jaar lang een eigen honkbalweek zal hebben. Na de eerste editie
vorig jaar hebben het toeristenbureau CTB en de Maduro & Curiel’s Bank zich voor
nog eens drie jaar aan het evenement verbonden. FOTO BLUE BAY

St. Maarten krijgt respijt
Week extra om in te stemmen met onafhankelijke integriteitswaakhond

Drie jaar Curaçao 
Baseball Week
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Formateur Heyliger krijgt uitstel
Van een onzer 
verslaggevers
Philipsburg/Willemstad -
Gouverneur Eugene Holi-
day van Sint Maarten heeft
Theo Heyliger tot 30 no-
vember gegeven om het
eindrapport van het 
formatieproces in te leve-
ren.

Heyliger won eind au-

gustus de verkiezingen op
Sint Maarten en is nu als
formateur bezig met de
formatie van een nieuwe
ministersploeg. 

De kandidatenlijst voor
de ministersposten is bij-
na gereed, zo liet forma-
teur Heyliger de gouver-
neur weten. Toch zal Holi-
day vooralsnog geen en-

kele benoeming mogen
goedkeuren. Door de aan-
wijzing van de Rijksmi-
nisterraad mag de gouver-
neur geen benoemingen
ondertekenen, maar zul-
len Nederlandse experts
eerst een gedegen scree-
ning uitvoeren voordat de
gouverneur een benoe-
ming goedkeurt. 

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - ,,Wij kun-
nen wel op de oude voet
verdergaan totdat het flink
mis loopt, maar feit is dat
het dit jaar met het carna-
val mis ging”, aldus mi-
nister Earl Balborda van

Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning in
een persconferentie waar-
in de wijziging van de car-
navalsroute voor 2015
werd toegelicht. De com-

missie die de bestaande
route evalueerde heeft om
meer tijd gevraagd om ad-
vies uit te brengen over de
route in 2016. Balborda
ging niet in op de vraag of
de ministerraad vorige
week unaniem tot dit be-
sluit was gekomen, hij
merkte slechts op dat het
uiteindelijk om de beslis-

sing zelf gaat. Het is be-
kend dat de Soberano-frac-
tie het niet eens is met de
routewijziging. Volgens
de minister is het gemak-
kelijk om ten aanzien van
de wijziging van de route
op de emotionele toer te
gaan en voorbij te gaan
aan redelijke argumenten.
,,Maar de regering heeft

voldoende experts tot haar
beschikking, ik respecteer
hen en luister naar wat zij
te melden hebben.” Ook is
het zo, dat de routewijzi-
ging de garantie biedt dat
mensen die voor hun 
plezier naar het carnaval
gaan, later geen ongeluk-
ken hoeven te betreuren,
aldus Balborda. 

‘1,5 Miljoen voor veilige route’
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