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Gevmin en R.A.M. Pieters

Gevmin informeert dat de vergadering is belegd om de overdracht van de
werkzaamheden van dhr Pieters te bespreken.
Hr Pieters merkt op dat er nergens is vastgelegd dat er overdracht moet
plaatsvinden.
Het is de loop der jaren een gewoonte geworden dat men de overdracht plaats in de
vorm van een informeel gesprek.
Als voorbeeld geeft dhr Pieters aan dat dhr Osepa alles doorstuurde naar mw S. van
Rijn die het dan op haar beurt voorgelegde aan indertijd Minpres Schotte.
De ruimte voor het zelfstandig handelen krijg je van de Minpres.
Gevmin informeert hr Pieters dat zij hem zelf heeft voorgedragen voor de tijdelijke
functie van Gevolmachtigde Minister, en was verbaasd om in de lokale media de
inhoud van het afgenomen interview te vernemen.
Vanaf het begin zijn er hele goede afspraken gemaakt dat het om een tijdelijke
functie ging, nl. voor een periode van 3 tot 6 maanden.
Dhr Pieters werd ook van tevoren geïnformeerd over de stand van zaken bij het
Kabinet o.a. over de verrichte nulmeting.
Hr Pieters zegt dat er veel is gezegd over zijn benoeming.
Iedereen wat zeggen wat men wilt.
In een persoonlijk gesprek met wijlen dhr. H. Wiels heeft dhr. Wiels gezegd dat hij de
functie van Gevmin ziet als een hoge ambtelijke functie.
Gevmin informeert dhr Pieters dat hij haar heeft voorgedragen voor de functie van
Gevmin en dat zij dhr. Pieters van tevoren duidelijk heeft geïnformeerd dat zijn
ambtsperiode tegelijkertijd met de ambtsperiode van dhr. Hodge zou beëindigen.
Dhr Pieters antwoordt dat na afloop van het gesprek hem werd gevraagd of hij
interesse heeft om 4 jr in functie te blijven.
Het antwoord van dhr Pieters op deze vraag was toen: we cross the bridge when we
reach the bridge.
Het zou ook kunnen zijn dat men hem na bv. 6 toch niet zag zitten.
Het was niet noodzakelijk dat hij lid moest worden van de partij PS.
In een gesprek met dhr Asjes werd hem gevraagd om ervoor zorg te dragen dat mw.
W. als directeur van het Curacaohuis werd benoemd.
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Dhr Pieters heeft vervolgens dhr. W. geïnformeerd over dit verzoek en hij kreeg als
antwoord dat indien hij wederom benaderd werd met dit verzoek, door te verwijzen
naar dhr W. Tevens zei dhr W letterlijk “Roy mi no ke pa ningun hende susha bo
nomber”.
“” Abo i Daniel mi ta konfia. No laga ningun Dhr. W. heeft dhr Pieters nimmer
benaderd met dit verzoek. De persoon die druk zette was dhr. Asjes.
Naderhand heeft dhr Hodge zijn ontslag ingediend en werd het Kabinet ontbonden.
Gevmin vindt het jammer dat de juiste versie van het gesprek niet in het nieuws is
gekomen en vraagt dhr P over de nulmeting, omdat dit belangrijk is voor haar.
Dhr P antwoordt dat er diverse stafvergaderingen werden belegd en alles terug te
vinden is in de verslagen. De verslagen zijn o.a. opgesteld door dhr Candelaria.
Gevmin vraagt waar de verslagen zijn.
Dhr P informeert dat hij in gesprekken met dhr Hodge heeft aangegeven wat voor
soort organisatie hij aangetroffen heeft.
Er waren 3 panden met achterstallig onderhoud. Het gereserveerde bedrag voor
onderhoud was zeer miniem.
Hij heeft toen afgesproken met dhr Hodge dat er onderhoudswerkzaamheden moest
worden verricht aan de panden. In de huidige staat waarin de panden nu verkeren is
de marktwaarde heel slecht.
Tevens heeft hij met dhr Hodge gesproken over achterstallige PZ-kwesties
aangaande het personeel.
Alle lopende zaken zijn indertijd weer ingediend als hamerstuk.
Gevmin: de desbetreffende PZ stukken zijn nooit aangekomen bij PZ Curacao ter
verdere behandeling.
Pieters: Men heeft de stukken daar wel ontvangen, er kan navraag gedaan worden
bij de secretaris van de RvM, dhr H Henriquez.
Gevmin zal navraag doen bij SG AZ.
Dhr P: behalve de begrotingskwestie en achterstallig onderhoud waren er voor de
rest geen bijzonderheden.
In de ambtswoning is slechts heel weinig onderhoud verricht, nl. het plafond omdat
dat in zeer slechte staat verkeerde.
Gevmin vraagt of dhr Pieters nota heeft genomen van de financiële administratie
van het Curacaohuis.
Dhr.P: vergeleken met de financiele administratie van diverse overheidsdiensten op
Curacao is de situatie niet slecht.
De accountants hebben een rapport uitgebracht.
Gevmin vraagt of hdr Pieters inzage heeft gehad in de accountantsrapporten
Dhr Pieters informeert Gevmin dat hij een rapport heeft ingezien.
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Gevmin informeert dhr Pieters dat er sinds 2008 geen accountantsrapport van de is
uitgebracht en dat zij een extern accountantsbureau heeft ingeschakeld om de
controle te verrichten.Het eindrapport hiervan zal worden overhandigd aan de
Minpres.
Dhr Pieters informeert Gevmin dat sommige overheidsdiensten op Curaçao een
achterstand hebben van ± 10jr en dat men het Curacaohuis niet kan vergelijken met
totale moederorganisatie.
Gevmin benadrukt dat het Curacaohuis een kleine organisatie is.
Vervolgens vraagt Gevmin of dhr Pieters persoonlijke gesprekken heeft gevoerd met
de medewerkers van het Curacaohuis en wat zijn bevindingen zijn.
Zijn de medewerkers gedemotiveerd?
Dhr Pieters antwoordt hij slechts van een tweetal medewerkers de indruk heeft dat ze
gedemotiveerd zijn.
Gevmin heeft wel van meerdere medewerkers vernomen dat ze gedemotiveerd zijn.
Dhr Pieters: Het Curacaohuis is een kleine organisatie die ontzettend goed presteert
en Gevmin beaamt dit.
Dhr Pieters heeft zich altijd goed voorbereid op de RMR en wist het standpunt van de
regering terzake bepaalde agendapunten goed over te brengen.
Je moet van te voren contact opnemen met bepaalde Ministers voor een goed
eindresultaat. Je moet scherp zijn
Na aflloop van de RMR-vergadering stelde hij zijn verslag op en stuurde dit door voor
de Minpres.
Dhr Pieters geeft Gevmin het advies om staatsraad Robert Vornis te benaderen voor
evt. advies.
Aan het eind van het gesprek zegt dhr Pieters dat hij het jammer vindt dat e.e.a. niet
goed is verlopen i ta laga kos den man di Dios.
Gevmin mi ta kere den integridat i openheid di hende. Mi ta duidelijk i eerlijk i mester
keda ku respet pa otro.
Pieters: niemand doet iets belangeloos. Wij kennen elkaar van vroeger.
Gevmin: laga nos ta eerlijk. Wees eerlijk met jezelf. Bos sa mehor kumi. Je hebt
duidelijk gekozen voor de andere kant.
No ta tin base di konfiansa. Un kara mi tin
Pieters: mi ta un therapeut
Gevmin: bon o por ta , bo no ta drs.
Pieters: mi no a firma nunka ku drs. Mi ta honesto.
Mi a hasie sierto keuze den mi bida. Mi ta stret.
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Gevmin: bo por sigi ku bo bida.
Lo mi duna dhr Burke opdracht pa wikkel af uitbetaling di bo salaris i evt. financiele
vergoedingen ku bo tin recht riba dje.
13.35u Einde gesprek
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