7

Samenvatting concept geïntegreerd
Meerjarenplan Bonaire 2015-2025
Kralendijk, januari 2015

Contact:
Openbaar Lichaam Bonaire
Eilandsecretariaat
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk, Bonaire
Caribbean Netherlands

1

Introductie
Dit document geeft een samenvatting van de eerste aanzet voor het geïntegreerd
Meerjarenplan Bonaire 2015 - 2025. Het betreft een concept, hetgeen betekend dat
de onderwerpen nog niet vast staan en aangepast kunnen worden in de toekomst.

Geïntegreerd Meerjarenplan
Tijdens de Caribisch Nederland weken van november 2013 en juni 2014 is
afgesproken tussen de openbaar lichamen Caribisch Nederland en het Rijk om een
meerjarenprogramma op te stellen. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft naar
aanleiding van deze afspraak dit concept meerjarenplan voor de periode 2015 –
2025 opgesteld. Dit meerjarenplan dient als leidraad voor de toekomstige
ontwikkelingen van Bonaire en als kader voor de samenwerking tussen de overheid
van Bonaire en het Rijk.
In de kern streeft de overheid van Bonaire naar optimaal levensgeluk voor de
huidige en toekomstige generaties van Bonaire. Dit wordt verder uitgewerkt in de
visie van het Openbaar Lichaam Bonaire. Vanuit de visie zijn doelen geformuleerd,
die moeten bijdragen aan de duurzame ontwikkeling en optimaal levensgeluk op
Bonaire. Dit document kan het beste worden gelezen als eerste aanzet naar een
geïntegreerd Meerjarenplan 2015 – 2025 voor Bonaire.
Het Bestuurscollege heeft 4 thema’s gedefinieerd die leiden tot een duurzame
ontwikkeling van Bonaire voor een welvarende gemeenschap:
•

Sociale samenhang in combinatie met een binnen Nederland aanvaardbaar
voorzieningenniveau;

•

Inkomen en werkgelegenheid door economische groei;

•

Duurzaam gebruik en behoud van onze natuur;

•

Sterk bestuur en voldoende capaciteit.

Vanuit de 4 centrale thema’s zijn doelen geformuleerd, zie tabel 1. Voor elk doel
heeft de overheid van Bonaire relevante indicatoren en onderwerpen vastgesteld.
De indicatoren dienen om de doelen concreet te maken. Binnen de onderwerpen
vallen projecten en activiteiten om de gestelde doelen te bereiken, die met de
indicatoren kunnen worden gemeten.
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Tabel 1 Overzicht thema's en doelen

Geprioriteerde onderwerpen
In deze paragraaf worden die onderwerpen beschreven, die de hoogste prioriteit
hebben binnen de gedefinieerde doelen van het geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire
2015 - 2025.
Thema: Sociale samenhang in combinatie met een binnen Nederland aanvaardbaar
voorzieningenniveau
Hier ligt de focus op de twee thema’s van het Rijk; bestrijding van armoede en het
beschermen van de rechten van het kind.
Armoede onder het doel levensstandaard wordt bestrijd door vermindering van de
lastendruk en verbetering van de kwaliteit van leven en toegang tot kwalitatieve zorg
voor de meest kwetsbare groepen in de Bonairiaanse samenleving doormiddel van
invoering van een binnen Nederland aanvaardbaar sluitend sociaal zekerheidsstelsel
per 2017. Waaronder een binnen Nederland passende kinderbijslag, welke bijdraagt
aan de rechten van het kind.
Voor de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt heeft het ontwikkelen van een
arbeidsmarktbeleid de hoogste prioriteit. Met name het creëren van
werkgelegenheid en het continueren en het aanvullen van de banenprogramma’s die
nu al lopen. Deze inzet draagt bij aan het bestrijden van de armoede en aan het
ondersteunen van de economische ontwikkeling op Bonaire.
Prioriteit bij een goede leefomgeving heeft de uitvoering van het Integraal
wijkontwikkelingsplan, waarbij de activiteiten gericht zijn op het ontwikkelen van een
goed leefklimaat en met name het beschermen van de rechten van het kind, door
onder andere de verbetering van het welzijnsniveau, sociale cohesie en
zelfredzaamheid van de inwoners in de wijken op Bonaire. Doordat onder andere de
infrastructuur van de wijken wordt aangepakt ontstaat tevens, naast het bestrijden
van armoede, een stimulans voor economische ontwikkeling.
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Thema: Inkomen en werkgelegenheid door economische groei
Voor de algemene economische ontwikkeling is een goed investering- en
ondernemersklimaat nodig op Bonaire. Hier valt onder het op orde brengen van de
basis-infrastructuur zoals betrouwbare en betaalbare telecom en
energievoorziening. Betrouwbare en betaalbare telecom en energievoorziening
dragen tevens bij aan het bestrijden van armoede en aan het scheppen van een
klimaat waarbinnen kinderen zich beter kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het
aanbieden van aantrekkelijk voorwaarden om te investeren in hoogwaardige
accommodaties essentieel voor de aanzet tot kwaliteitstoerisme, waarbij
werkgelegenheid en inkomen wordt gecreëerd. Ook een goede bereikbaarheid is
essentieel voor ondernemen op Bonaire.
De ontwikkeling en invoering van het Strategisch Toerisme Plan is een belangrijke
stap in de ontwikkeling van kwaliteitstoerisme, in de breedste zin van het woord, op
Bonaire. Waaronder ook de promotie van Bonaire en de inrichting van een
organisatie.
Bij kenniseconomie ligt de nadruk op het ontwikkelen van een plan voor het
aantrekken van investeringen door kennisinstituten en door het verkrijgen van
onderzoeksbudgetten. Een neveneffect is om talenten op Bonaire de mogelijkheid te
geven zich op het eiland te ontwikkelen en de opgedane kennis te verkopen aan de
regio. Tevens is de gedachten om lokale opleidingen, cursussen en seminars, die
bijdragen aan het bestrijden van armoede, open te stellen voor studenten en
belanghebbenden van buiten Bonaire. De mogelijk ontstaat dan om deze
programma’s kostenneutraal of zelfs winstgevend te krijgen.
Zoals ook aangegeven door het Rijk is een goede basisinfrastructuur zeer belangrijk
voor Bonaire. Niet alleen voor de economische ontwikkeling in algemene zin, maar
ook voor het toegankelijk maken van wijken; het ontwikkelen van een goede
levenstandaard. Daarnaast moet de handel in goederen en vooral diensten een
steeds grotere rol gaan spelen in de economie van Bonaire. Hiervoor is niet alleen
een inhaalslag nodig, maar moet er worden geïnvesteerd met het oog op
toekomstige economische transport- en toerisme-activiteiten. Ook dient de
investering in infrastructuur het duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in
ogenschouw te nemen en zou het zelfs negatieve invloeden kunnen opvangen,
bijvoorbeeld: een goede opvang en afvoer van hemelwater voorkomt sedimentatie
op het koraalrif. Een goede infrastructuur kan de invloeden van klimaatverandering
opvangen, waar Bonaire in de toekomst steeds meer mee te kampen zal krijgen.
Voor de doelstelling landbouw heeft het Plattelandsontwikkelingsplan Bonaire (POP)
prioriteit. Bij POP wordt zowel gewerkt aan het bestrijden van armoede, als het
stimuleren van kleinschalig ondernemerschap. Waaronder het betaalbaar en
verantwoord houden van geiten volgens de culturele traditie op Bonaire.
Thema: Duurzaam gebruik en behoud van onze natuur
Op het gebied van ecologische duurzaamheid ligt de prioriteit bij de invoering van
het milieubeleidsplan en afvalbeheerplan en het ontwikkelen en realiseren van een
natuurbeleidsplan voor behoud en herstel van natuurlijke waarden in balans met de
economische groei en maatschappelijke ontwikkelingen (gebiedsagenda).
Thema: Sterk bestuur en voldoende capaciteit
Bij sterk bestuur ligt de prioriteit op versterking van het lokale bestuurlijke apparaat
en voldoende capaciteit voor beleidsvorming en uitvoering van het
meerjarenprogramma.
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In de komende periode wordt het concept Meerjarenplan verder uitgewerkt en
belanghebbenden worden betrokken en geraadpleegd. Indicatoren worden
aangescherpt en ingevuld. En de onderwerpen worden verder uitgewerkt in
concrete plannen, projecten en activiteiten met een bijbehorende begroting.
Dit alles moet leiden tot een geïntegreerd Meerjarenplan dat is onderbouwd met
cijfers en dat wordt gedragen door de gemeenschap van Bonaire.
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