t.J o/ell

NI~ f

:S':>JR~ 111 e~

Gntne t:R Bona1re

l

PR 0 8 2019

_yz~nu~~<ir;2J2/

~ C::

fir:;:·;

,. .... ~."'-

l ........ ;
• .....,.....,_,....._....

°'Ire c.Je2R.,,,, .

'c/.

-·

inr."''":

k~,tn { ...3 udb~,

8 CJf__YI.; /I J
L/l_·r~

fa/ 1

03 /5
df"_ . . . WWW>

MOTIE
lngediend door :
Sr. Clark Abraham [Fractie Demo
De eilandsraad bijeen op 08 april
in de raadsvergaderzaal te Passangrah

OVERWEGENDE DAT:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

op 26 mei 2015 de eilandsraad de "Minimumvoorbeeld begrotingen voor Bonaire" zoals
samengesteld door het "Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting" (NIBUD), heeft
aangenomen als beleidsnorm voor bestaansminimum op Bonaire;
het kabinet de door NIBUD uitgernerde onderzoek niet onderschreef;
op verzoek van het kabinet Regioplan het 'Onder=oek naar een ijkpunt voor het sociaal
minimum in Carihisch Nederland ' heeft uitgevoerd dat op 28 juni 2018 is gepubliceerd;
noch in de Eilandsraad als Bestuurscollege besluitvom1ing over betreffende Rapport heeft
plaatsgevonden;
op 30 oktober van 2018 de DEM OKRAT fractie een gelijkluidend motie heeft ingediend die
op de steun kon rekenen van de DEM OKRAT alsook de MPB Fractie;
tabel 3.1 van het betreffende rapport biedt concrete bedragen van de minima die
alleenstaanden en gezinnen op Bonaire per maand nodig hebben om zich van een
menswaardig bcstaan te kunncn voorzien;
er geen wetenschappelijke grondslag is aangedragen voor het in het rapport gestelde
ondergrens van 75% van de waargenomen maandelijkse lasten per huishouden;
het rapport een noodzakelijk en belangrijk instrument is voor het Bestuurscollege tot het
inrichten van zijn armoede-, sociaaleconomisch- alsook inkomensbeleid;
het rapport een goed ijkpunt biedt voor het meten en bestrijden van armoede op Bonaire;
het noodzakelijk is dat Bonaire een sociaal minimum vaststelt waartoe de Overheid zijn
beleid op kan afstemmen en aan kan toetsen;

METKENNISNEMING VAN:
A. Motie DEMOKRAT en UPB van 26 mei 20 15 vaststellen van "Minimumvoorbeeld
begrotingen voor Bonaire" samengesteld door "Nederlands lnstituut voor
Budgetvoorlichting" (NIBUD) als bestaansrninima voor Bonaire;
B. Motie-Ganzevoort (GroenLinks) van 21 juni 20 16 c.s. over het vaststellen van een sociaal
minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (EK 34.300 IV I CXIX, R);
C. Motie van de !eden Van Raak en V~n Laar van 13 oktober 2016 over vaststellen van het
sociaal minimum op basis van de kosten voor levensonderhoud;
D. Motie UPB en FSP van 25 september 2018 met oproep aan Kabinet en Tweede Kamer tot het
vaststellen van een Sociaal Minimum;
E. Motie MPB van 25 september 2018 met oproep aan Bestuurscollege tot he't vaststellen van
een Sociaal Minimum;
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F. Motie van het lid Van der Graaf 26 september 2018 c.s. over een nom1 voor het sociaal
minimum;
G . Motie van DEMOKRAT van 30 oktober 2018 'Motie rnststellen beleidsnorm

Bestaa11s111inima Bona ire 2018 ·

BESLUlT:
I. tot het vaststellen van 'tabel 3.1 'Uitgm ·en per maand op Bonaire. in dollars (!018) 'rnn het
rapport ' Onderzoek naar een ijkpunt rnor het sociaal minimum in Carihisch Nederland ·

2.

3.
4.

5.

uitgevoerd door Regioplan, als.beleidsnorm voor bestaansminima op Bonaire. met uitsluiting
van hel voorgestelde ondergrens van· 75 ~ o waarrnor geen wetenschappelijke grondslag is
aangedragen ;
het bestuurscollege uit te nodigen hct in punt I wrmdd tabel als uitgangspunt te gebruiken in
het bespreken. fonnuleren en uitvoeren van zijn algehele overheidsbeleid met nadruk op
sociaal-, economisch-. annoede-, inkomen- alsook personeelsbeleid;
het bcstuurscollcgc uit tc nodigcn hct onder punt I vem1eld tabcl te agendercn voor het Sociaal
Dialoog ter beraadslaging met Sociale Partners;
het bestuurscollege te instrucren het Kabinet ertoe te bewegen het in punt l ,·enneld tabel in
nog in 2019 vast te stellcn als Sociaal ~linimum rnor Honaire ;
het bcstuurscollcgc uit tc nodigcn jaarlijks hct in punt I vcrmeld tabcl tc docn herijkcn en
indcxcrcn conform de door CBS voor Bonairc gcpublicccrdc inflatic cijfors ;

En gaat over tot de orde van de dag .
Dc7c mo tie wordt aangchaald als : · :\1otic rnststellen hclcids11orm Bestaa11s111ini111a Bona ire 2019 ';

Sr C l arl~ Abraham
Lid l:ilandsraad Bonair.:
h ,1,·t ic l' . 1 ~·t idn Dcmnkr.1:
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