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TEN GELEIDE
Hierbij bieden wij u de maart 2011-editie aan van Voor u gelezen… Met een bloemlezing van
interessante berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba.
Bijvoorbeeld het interview met de bekende historicus Gert Oostindie, waarin hij het beeld schetst van
de Status Aparte van Aruba, die voortdurend in beweging is. De joint venture tussen regering en
Valero heeft de plannen bekend gemaakt om vloeibaar gas in te kopen. In maart is Aruba opgeschrikt
door een lichte aardbeving. Voor meer nieuws over Aruba verwijzen wij u graag naar
www.amigoe.com. Wij wensen u veel leesplezier!
Zie ook onze vernieuwde website www.genootschapnederlandaruba.nl. Tot slot herhalen wij ons
vriendelijke verzoek om de betaling van uw bijdrage over de afgelopen jaren na te gaan. Het blijkt dat
een redelijk groot aantal van onze deelnemers niet ieder jaar de bijdrage heeft overgemaakt. Wij
hebben uw bijdrage hard nodig, mede gezien het uitgebreidere programma dat uw Genootschap u
biedt! Bij voorbaat dank voor het alsnog overmaken van eventueel achterstallige bijdrage!

Koninkrijk- en EU-relaties
Amigoe 03-03-11: Aruba tekent gezamenlijke verklaring LGO-landen
ORANJESTAD — De gevolmachtigde minister Edwin Abath (AVP) heeft maandag namens Aruba een
gezamenlijke verklaring ondertekend die de landen en gebiedsdelen overzee (LGO) hebben opgesteld.
Het is een reactie op de Green Paper en andere verklaringen van de Europese Commissie over de
toekomstige verhoudingen.
Abath pleitte in zijn toespraak op de ministersconferentie van de zogeheten EU-OCT-Forum, die dit jaar in NieuwCaledonië plaats had, voor harde toezeggingen van de Europese Commissie over de nieuwe verhoudingen als
straks in 2013 de bestaande afspraken voor de LGO aflopen. De ministers van overzeese landen en
gebiedsdelen ondertekenden maandag de zogeheten Joint Position Paper getiteld „The Future of the Relations
between OCT‟s en EU‟. Het belangrijkste doel van de LGO‟s (OCT‟s) is onder meer om aanspraak op fondsen
van de Europese Unie te kunnen behouden als de LGO-afspraken straks eindigen. In de verklaring staat hoe de
LGO‟s denken dat de relatie met de EU kan worden voortgezet waar zowel de EU als de LGO voordeel van
hebben.
In zijn toespraak zei Abath dat het echter niet alleen gaat om „hulp in de traditionele vorm‟, maar om „structurele
steun in iedere betekenis‟. “We bevinden ons letterlijk in het diepe. Daarom is het nodig dat we creatief en flexibel
zijn. We moeten outside the box denken en de beste instrumenten gebruiken die de Europese Unie de OCT‟s kan
geven. En de EU moet ook in gedachten houden dat investeren in een nieuwe, strategische relatie met de OCT‟s
ook in het voordeel van Europa is.”
Aruba gelooft volgens de gevolmachtigde minister sterk in de gezamenlijk verklaring voor een nieuwe vorm van
verbintenis, omdat deze de positie van het eiland versterkt in de regio en ook wereldwijd. “Ik denk dat het
uitgangspunt volledig in lijn is met dat wat de Europese Commissie heeft voorgesteld.” Volgens Abath wil de
commissie dat de LGO‟s straks aanwinsten zijn voor de EU. “In het nieuwe paradigma behoren onze mensen tot
de Europese familie, en als lid van de EU wordt van ons verwacht dat we de EU-waarden en hoge standaarden in
onze regio‟s bevorderen.” De minister zegt dat Aruba dit niet zozeer wil omdat de EU die waarden en
standaarden verplicht stelt voor Europa, maar omdat de Arubaanse regering dit als een verplichting ziet voor de
eigen bevolking. “Alleen door hoge standaarden in te voeren kunnen wij onze mensen, met de beperkingen van
kleinschaligheid, een levenskwaliteit garanderen op hetzelfde niveau als onze familieleden die op het Europees
continent wonen.” Abath vervolgde zijn toespraak over het belang van Europa voor Aruba in het bijzonder, met
name door te wijzen op het zorgen van banen voor duizenden jonge Arubanen die nu op academisch niveau zijn
of worden geschoold. “Als Aruba niet kan opereren in een groter Europees- Latijn-Amerikaans en Caribisch
kader, dan kunnen wij niet voorzien in hoge gekwalificeerde banen die wij nodig hebben voor onze intelligente
jonge Arubanen.”
Centre of excellence
De gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland benadrukte ook nog dat Aruba aspiraties heeft om een
centre of excellence in de regio te willen worden. Daarom wil het land ook dat hooggeschoolde Arubanen
terugkeren die nu vaak in het buitenland studeren. Ook de plannen voor duurzame energie waarbij Aruba als
trekker in de regio wil fungeren, kwamen aan bod. Tot slot deed Abath een - al eerder door de Arubaanse
regering uitgesproken - verzoek om op Aruba een vertegenwoordiging te hebben van de Europese Unie. “Dit
maakt niet alleen de functie van onze relatie met de EU gemakkelijker, maar zendt ook een duidelijk signaal uit
dat wij deel uitmaken van een grotere EU-OCT team.”

Amigoe 10-03-11: Goedgekeurde begrotingen 2011 BES
KRALENDIJK — Op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (Wet

FinBES) heeft de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Piet Hein
Donner, zijn goedkeuring verleend aan de begrotingen 2011 van de openbare lichamen Bonaire, St.
Eustatius en Saba. Per brief van 28 februari 2011 is dat aan de Eilandsraden van de betreffende openbare
lichamen bekendgemaakt.
Donner heeft aangegeven de begrotingen 2011 goed te keuren, rekening houdend met enkele voorbehouden die
het College financieel toezicht BES (Cft) in zijn adviezen van medio december 2010 aan hem kenbaar heeft
gemaakt. Het Cft heeft op basis van zijn toetsing van de ontwerpbegrotingen aan de criteria uit de Wet FinBES
een onder voorbehoud voorzichtig positief advies afgegeven. Dit voorbehoud houdt verband met de eventuele
onvoorziene budgettaire gevolgen, die door de staatkundige hervormingen per 10 oktober 2010 via een
begrotingswijziging dienen te worden verwerkt. In het bijzonder geldt dit voor de eventuele compensatie van de
ziektekostenpremies. Dit onderwerp staat, net als de pensioenpremies, geagendeerd voor het bestuurlijk overleg
„financiële verhoudingen BES‟ tussen de minister van BZK en een afvaardiging van de openbare lichamen op 31
maart 2011. Een ander belangrijk onderwerp dat tijdens dit overleg aan bod zal komen betreft de hoogte van de
vrije uitkering voor 2012 en navolgende jaren.
Omvang begrotingen
Door de transitie per 10 oktober 2010 zijn de begrotingen 2011 van Bonaire, St. Eustatius en Saba de eerste
begrotingen als openbaar lichaam binnen het Nederlandse staatsbestel. Als gevolg van de overeengekomen
taakverdeling tussen de openbare lichamen en Nederland is de omvang van de begrotingen substantieel kleiner.
De goedgekeurde begroting Bonaire bedraagt ruim 49,4 miljoen dollar, de begroting van St. Eustatius ruim 12,4
miljoen dollar en Saba heeft een begroting van bijna 7,3 miljoen dollar. De begrotingen 2011 zijn tevens de eerste
begrotingen onder het regime van het toezicht van Cft, die geen tekort meer mogen vertonen.

Amigoe 21-03-11: Nieuw directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
WILLEMSTAD/DEN HAAG — De ministerraad heeft er op voorstel van minister Piet Hein Donner van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mee ingestemd om Gert-Jan Buitendijk voor te dragen
voor benoeming tot directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van BZK. De
benoeming gaat in op 18 maart 2011.
Buitendijk (43) is vanaf 19 mei 2010 waarnemend directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties. Daarvoor
was hij achtereenvolgens directeur Financieel-Economische Zaken en directeur Openbaar Bestuur en
Democratie bij het ministerie van BZK. Eerder werkte hij bij het ministerie van Financiën, onder andere bij de
Inspectie Rijksfinanciën. Naast een ambtelijke carrière in Den Haag was hij van 1998 tot eind 2006 ook
locoburgemeester/
wethouder van de gemeente Strijen.
Buitendijk studeerde politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is de opvolger van A. C. van Es, die
in mei 2010 wethouder is geworden in Amsterdam. De benoeming van Buitendijk is tot stand gekomen op basis
van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Amigoe 30-03-11: Commissie Koninkrijksrelaties kijkt uit naar vrijdag
DEN HAAG — De Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties kijkt vol spanning uit naar het oordeel van de
Rijksministerraad over het verzoek van het College financieel toezicht (Cft) om minister Piet Hein Donner een
aanwijzingsbevoegdheid toe te kennen inzake St. Maarten. In afwachting van de vergadering, die vrijdagmiddag
plaatsvindt, worden vragen over de kwestie nog even uitgesteld, zo bleek vandaag tijdens een vergadering van
de commissie.
Parlementair overleg
De commissies Koninkrijksrelaties van de Tweede en Eerste Kamer kwamen ook dinsdag al bij elkaar voor een
verslag over het werkbezoek van commissievoorzitters Brigitte van der Burg en Marijke Linthorst aan de eilanden.
Van der Burg en Linthorst waren zeer positief over het gesprek dat werd gevoerd met de Staten van de andere
landen en dan met name over de bereidwilligheid om dit jaar weer een Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties
(POK) te houden. Het democratisch deficit blijft een onderwerp met prioriteit, maar staat niet bovenaan de lijst
met agendapunten, zo verklaarden ze. Het verslag viel in goede aarde bij de commissieleden. “Het is goed om
het democratisch deficit niet als hoogste prioriteit te behandelen want dan blijft het als een soort academisch
onderwerp boven zo‟n bijeenkomst hangen. We kunnen beter eerst over andere onderwerpen praten en dan komt
het democratisch deficit ook wel aan de orde”, zei André Bosman van de VVD. Het democratisch deficit is een
gevoelig onderwerp omdat de Tweede Kamer al lange tijd op een reactie van de andere parlementen wacht,
maar ook omdat het in zekere mate gerelateerd is aan de Visie op het Koninkrijk, die weer verband houdt met de
waarborgfunctie van Nederland.

Amigoe 31-03-11: Arubanen promoten Aruba in EU
ORANJESTAD — Twee Arubanen woonden onlangs een lezing van de Europese Unie bij, over het onderwerp
„klimaatverandering en de effecten daarvan op de landen en gebieden van de Europese Unie‟. Gaby Werleman
was er namens Aruba, terwijl Efren Benita aanwezig was namens Estland, het land waar hij nu woonachtig is.
Beide Arubanen kwamen elkaar in Brussel bij toevalligheid tegen, zo laat het Kabinet van de gevolmachtigde
minister van Aruba weten. Werleman maakte van de gelegenheid gebruik om Benita te complimenteren omdat hij
binnen Europa actief is om zijn geboorteland Aruba in de schijnwerpers te zetten. Hij staat binnen
regeringskringen in Estland dan ook bekend als een persoon die Aruba actief promoot. Estland is sinds 2004 lid

van de Europese Unie.

Financiën en economie
Amigoe 11-03-11: ‘Valero en WEB draaien voor eind 2012 op gas’
SAN NICOLAS — Voor het eind van 2012 draaien olieraffinaderij Valero en water- en energiebedrijf WEB
op gas. Dit verklaarde minister-president Mike Eman (AVP) gisteren tijdens een persconferentie op het
terrein van Valero.
Medio februari publiceerde Amigoe al dat de regering en Valero in eerste instantie van plan zijn om vloeibaar gas
in te kopen en te laten leveren aan een drijvend reservoir dat bij de raffinaderij zou worden aangemeerd. Gisteren
kondigde de premier officieel aan dat bij de raffinaderij een nieuwe pier wordt aangelegd waar de tanker zal
komen. “Als alles goed loopt projecteren we dat in de eerste helft van 2012, en in ieder geval voor het eind van
dat jaar, de levering van gas aan Valero en WEB kan beginnen”, aldus de premier. Momenteel is het project nog
een joint venture tussen de regering en Valero. De deur wordt nog altijd opengehouden voor WEB, Utilities NV en
de Nederlandse Gasunie om ook mee te doen. Vertegenwoordigers van de Gasunie gaven gisteren een
presentatie over de levering en gebruik van vloeibaar aardgas aan de premier en aan Energie-minister Mike de
Meza (AVP) en Michelle Winklaar (AVP) van Economische Zaken. Ook gaf Valero een presentatie over waar zij
momenteel mee bezig is in het project. De Gasunie had Aruba al een keer bezocht en zou nogmaals experts naar
het eiland sturen om te bekijken welke onderdelen van het project zij voor haar rekening wil nemen en of zij
definitief partner wil worden in de joint venture met de regering en Valero.
In februari meldde Freddy Rafini, beleidsmedewerker bij Utilities dat de levering van gas via schepen in eerste
instantie bedoeld is als overbrugging totdat een vaste gaslijn vanuit Venezuela is gerealiseerd. Of die gaslijn
vanuit het Venezolaanse vasteland ook daadwerkelijk komt is sowieso afhankelijk van onderhandelingen met
zowel Colombia, waar het gas vandaan komt, als Venezuela, waar de pijp voor een groot deel doorheen zal
moeten gaan. Dat proces duurt volgens Rafini tussen de drie en vijf jaar.

Amigoe 14-03-11: Financiën: begrotingstekort 275 miljoen florin
ORANJESTAD — De begroting van dit jaar kent een tekort van 275 miljoen florin. Het financieringstekort
komt uit op 325 miljoen florin. De doelstelling van het kabinet Eman is om dit in 2013 terug te dringen tot
een begrotingstekort van 125 miljoen en een financieringstekort van 175 miljoen florin.
Dit blijkt uit de begroting van 2011 die het kabinet vanmorgen aan de gouverneur heeft overhandigd en nu voor
advisering naar de Raad van Advies kan. Het kan dus nog enige maanden duren voordat de begroting aan het
parlement wordt aangeboden en wettelijk van kracht wordt. Volgens de wet moet de begroting uiterlijk op 1
september voor het lopende begrotingsjaar bij de Staten liggen. Financiënminister Mike de Meza (AVP) geeft in
zijn persbericht echter niet aan waarom de begroting is vertraagd. De begroting van het vorige begrotingsjaar was
ook niet volledig wat op flinke kritiek van de Raad van Advies kwam te staan. Het kabinet gaf toen als reden aan
dat het amper de tijd had om met een gedegen, inhoudelijke begroting te komen vanwege de verkiezingen en het
feit dat de vorige MEP-regering had verzaakt om op 1 september een begroting in te dienen. Deze laatste gaf als
reden dat het opstellen van een begroting voor 2010 geen zin had vanwege de verkiezingen en de kans dat er
een nieuwe regering aan de macht kwam die dan toch weer met allerlei begrotingswijzigingen zou komen.
De begroting van 2011 is verder gebaseerd op een economische groei van 12 procent zoals door de Centrale
Bank van Aruba is geraamd, zegt De Meza. “Om de inkomsten te berekenen gaan wij uit van een meer
conservatieve groei”, aldus De Meza. Deze inkomsten worden geschat op ongeveer één miljard florin. Hieruit
moeten de overheidsuitgaven worden betaald alsook noodzakelijke investeringen. De overheidsuitgaven liggen
voor dit jaar op bijna 1,3 miljard florin. Om de variabele, operationele kosten te verminderen heeft
Financiënminister de opdracht gegeven 35 procent te bezuinigen. “Ondanks nieuw beleid is het ons echter gelukt
om de overheidsuitgaven op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar”, zegt De Meza.
Vorig jaar kwam er een einde aan een langlopend belastingconflict met olieraffinaderij Valero. Dit leverde een
meevaller op van 210 miljoen florin. Zonder deze meevaller was het begrotingstekort in 2010 uitgekomen op 325
miljoen florin en het financieringstekort op 375 miljoen florin. Voor volgend jaar verwacht de AVP een
begrotingstekort van 200 miljoen florin en een financieringstekort van 250 miljoen florin.

Amigoe 19-03-11: Opnieuw geen wijzigingen monetair beleid
ORANJESTAD — De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft besloten de huidige reserveverplichting van 11
procent te handhaven. CBA is hiertoe gekomen tijdens de vergadering van de Monetary Policy Committee
(MPC).
De MPC volgt het niveau van de netto buitenlandse activa. Deze hebben in de maand januari van dit jaar een
kleine verbetering getoond van 0,7 procent na een daling van 7,4 procent in de periode van november tot
december 2010. Ondanks dat de huidige stand van de netto buitenlandse activa nog ver boven het niveau ligt dat
de CBA als aanvaardbaar beschouwt, is de daling een grote zorg voor de bank omdat het belang van een sterke
netto buitenlandse activa groot is. Toch schat de CBA de vooruitzichten positief. Hierbij wordt echter wel
uitgegaan van een blijvende activiteit in de Valero raffinaderij, hogere buitenlandse directe investeringen en
gedeeltelijke financiering van de financieringsbehoeften van de overheid door middel van buitenlandse leningen.
Omdat de kredietverlening van commerciële banken en de aankoop van overheidsobligaties met 0,3 procent
daalde ten opzichte van december 2010, bleef de vraag naar krediet in januari 2011 zwak. Dit duidt op

voortdurend zwakke activiteiten in bepaalde sectoren van de binnenlandse economie. In 2010 kende de
economische activiteiten een daling van 3,7 procent. Er wordt verwacht dat de economische activiteiten in 2011
met 9 procent zullen stijgen, wat CBA „reëel‟ noemt. Een groot deel van deze groei is gerelateerd aan de
heropening van de Valero-raffinaderij en daarmee de hervatte activiteiten in de oliesector. De gemiddelde twaalf
maandelijkse inflatie, een indicator van de prijsontwikkeling gezien over een lange periode, bleef met 1,6 procent
binnen de aanvaardbare marge. Voor geheel 2011 wordt een inflatie van 2,3 procent voorspeld.
De volgende vergadering van de MPC staat gepland voor eind maart. Ondertussen zal de CBA de
macroeconomische
en monetaire indicatoren blijven volgen.

Diversen
Amigoe 12-03-11: Aruba opgeschrikt door aardbeving
ORANJESTAD — Vanmorgen vroeg rond half zes is Aruba opgeschrikt door een aardbeving. Het ging om
een beving met een kracht van 4.1 op de Schaal van Richter. Dit is in de loop van de ochtend bevestigd
door de Meteorologische Dienst van Aruba.
Het exacte tijdstip van de beving was vier minuten voor half zes in de ochtend. Het epicentrum lag 55 km ten
noord-oosten van Punto Fijo in Venezuela (12.07 N en 69.89 W) en hij had plaats op een diepte van 17,3 km.
Meteo liet vanochtend weten dat de beving op verschillende plaatsen op Aruba is gevoeld: Ponton, Sabana
Basora, San Nicolas, Santa Cruz, Piedra Plat, Alto Vista, Palm Beach en Noord. Veel mensen die er wakker van
werden, zochten hun heil op internet of plaatsten berichten op sociale websites zoals Facebook. Radiozender
Top FM werd kort daarna gebeld door verontrustende luisteraars die hun belevingen deelden en hun ei kwijt
wilden over wat ze hadden gevoeld.
Volgens een getuige was het een vreemde gewaarwording om wakker te worden in een schuddend bed. Het was
haar wel gelijk duidelijk dat het om een aardbeving ging, omdat alles meeschudt. Kasten kraakten en ramen
trilden enkele seconden.
Opmerkelijk is dat deze aardbeving kort na de hevige beving in Japan volgde. Dat was inderdaad ook het geval
vlak na de aardbeving in Haïti toen Aruba ook door een aardbeving werd opgeschrikt. Toen liet de
meteorologische dienst weten dat er geen verband was tussen beide aardbevingen. Amigoe heeft vanmorgen
tevergeefs getracht om bij meteo te verifiëren of de beving van vanmorgen wel of geen verband houdt met de
beving in Japan.
Onnodige paniek
Direct na de beving in Japan circuleerden op Facebook en via blackberry-berichten geruchten dat Aruba in de
gevarenzone zou liggen van de nadere tsunami. Meteo heeft deze berichtgeving vrij snel tegengesproken. Ze
noemde het in een bericht „onnodig paniek zaaien‟ en benadrukte dat het tsunami-alarm niet voor Aruba was
uitgegeven. “Als er wel een dergelijk alarm moet worden uitgegeven, dan gebeurt dit via de officiële weg via onze
website en niet via bijvoorbeeld Facebook”, aldus meteo.

Amigoe 16-03-11: Renovatie Mainstreet begonnen
ORANJESTAD — De renovatie van Caya Betico Croes is maandagavond van start gegaan. Verkeer dat
vandaag via La Linda het begin van de mainstreet op rijdt, kan vanaf parfumerie Dufry niet meer verder
rijden. De hoofdwinkelstraat is voor gemotoriseerd verkeer afgesloten tot aan parfumerie Maggie’s. Het
verkeer wordt door barricades en borden omgeleid.
Gisteravond werd, in aanwezigheid van onder meer premier Mike Eman (AVP), de minister van Infrastructuur,
Milieu & Integratie, Benny Sevinger, DOW-directeur Jossy Figaroa, en enkele verkeersspecialisten van de politie,
een begin gemaakt met de renovatie van Caya Betico Croes. Met een graafmachine werd de weg tegenover
Aruba Bank opengebroken.
Er worden grote veranderingen in de verkeerssituatie aangebracht, zo laat verkeersspecialist Richard Kramer van
het Korps Politie Aruba (KPA) weten. Chauffeurs op de Caya Betico Croes die in noordelijke richting verder willen
rijden, moeten afslaan naar de Hendrikstraat. Verschillende straten aansluitend of parallel aan de
hoofdwinkelstraat zijn of worden vandaag bovendien van rijrichting veranderd. De Middenweg, Windstraat en
andere straten achter de RBTT en CMB bank hebben al jarenlang dezelfde rijrichting. “Mensen zijn eraan gewend
geraakt”, aldus Kramer. Maar de rijrichting is vanaf vandaag precies tegenovergesteld. Chauffeurs worden
geadviseerd om goed op te letten en de borden in acht te nemen. “Als mensen rijden zonder goed te kijken naar
de verkeersborden, en rijden zoals ze voorheen deden, dan ontstaan er grote problemen.” De komende dagen
zullen agenten van de verkeerspolitie dan ook vaak ter plekke zijn om chauffeurs te helpen om hun weg te vinden
in deze gewijzigde verkeerssituatie. De veranderingen van rijrichting in onder meer de Windstraat en Middenweg
zijn overigens niet van tijdelijke aard. “Ze zijn permanent”, aldus Kramer.
Naar verwachting duren de werkzaamheden aan Caya Betico Croes zo‟n negen maanden. Behalve een nieuwe
riolering worden ook nieuwe stoepen aangelegd en het wegdek verbeterd. De opknapbeurt van Caya Betico
Croes is onderdeel van een stedelijk vernieuwingsproject dat weer onderdeel is van het plan Bo Aruba, waarin
ook vernieuwing in een groot aantal wijken op het eiland is inbegrepen. In de komende periode moet achter het
Bestuurskantoor een Binnenhof worden aangelegd en worden de watertorens van zowel Oranjestad als San
Nicolas gerestaureerd, evenals een groot aantal gebouwen waaronder het Gerechtsgebouw en de oude John F.
Kennedyschool in Oranjestad.

Amigoe 19-03-11: Nieuwe rector moet Colegio ‘wakker schudden’
ORANJESTAD — De nieuwe rector van Colegio Arubano is bekend. Vanaf 1 juni gaat Hans van Tuijl (64)
als interim rector leiding geven aan het lerarenkorps voor een periode van twee jaar. Aan de huidige
plaatsvervangend rector, Jossy Tromp is door Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (Smoa) aangeboden
om na die twee jaar rector te worden van de school.
Afgelopen woensdagavond werd door Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (Smoa) het besluit genomen om Van
Tuijl aan te nemen als interim rector. De dag daarop werd het besluit, tot verrassing van de directie van Smoa,
bekendgemaakt in de interne lerarencirculaire de „Woensdagpost‟ door plaatsvervangend rector Tromp. Van Tuijl
was samen met hem en nog een Europese Nederlander de overgebleven kandidaten voor de positie. Volgens
een betrouwbare bron zou interim-rector Van Tuyl een salaris van rond de 13.000 florin per maand zijn
aangeboden.
Volgens Smoa-bestuurslid Bart Kool heeft plaatsvervangend rector Jossy Tromp goed werk verricht op zijn post.
“We zijn tevreden over zijn werk als plaatsvervangend rector. Daarom hebben we hem ook gevraagd om hij
bereid is om over twee jaar rector te worden van de school.” Volgens Kool heeft Tromp aan Smoa aangegeven
tijd te willen nemen om het aanbod te overwegen. “We hopen binnen een maand of twee van hem antwoord te
krijgen”, aldus Kool.
Ondanks de tevredenheid over Tromp is Hans van Tuijl volgens Smoa „de juiste man op de juiste plek‟. “Elk
bedrijf of organisatie zit in een bepaalde fase en voor de fase waarin Colegio nu verkeert is dit de meest
geschikte kandidaat.” Volgens Kool is de organisatie van Colegio Arubano op dit moment „ingekakt‟ en dient het
wakker geschud te worden om uiteindelijk een zelflerende organisatie te worden. “Dan kan de schoolleiding
leiden en het schoolbestuur daar toezicht op houden. Nu gebeurt het nog te vaak dat Smoa zich direct bemoeit
met zaken van de schoolleiding” Het schoolbestuur verwacht van Van Tuijl dat er belangrijke stappen worden
genomen om de resultaten op school op termijn te verbeteren, zoals staat aangegeven op het meest recente
schoolplan. In dit schoolplan stelt Smoa dat Colegio haar infrastructuur, managementstructuur, taalbeleid en
interne verantwoording moet opvijzelen om betere resultaten te waarborgen. “Colegio moet, zoals dat heet, in
controle komen te raken van haar resultaten. Dat betekent dat zij zicht heeft op wat de prestaties zullen zijn”,
aldus Kool. Om dit voor elkaar te krijgen moeten het middelmanagement en een aantal gebruiken geformaliseerd
worden.” Als voorbeeld geeft hij bijvoorbeeld dat mentoren geregeld zullen moeten gaan rapporteren over wat er
gaande is met hun leerlingen. Momenteel is daar nog geen toezicht op en dus geen verantwoording, aldus Kool.
Het bestuurslid verwacht niet dat alle issues in het schoolplan worden opgelost en de resultaten na twee jaar
rectorschap van Van Tuijl vanzelf zijn verbeterd. “Over twee jaar doen de huidige havo 3 en vwo 4 leerlingen
eindexamen en zij zijn nog product van de huidige situatie. Maar na twee jaar moet het zover zijn dat Colegio
controle heeft op haar processen en resultaten.”

Amigoe 24-03-11: Universiteit van Aruba: ‘Meer onderzoek nodig naar
vrouweneconomie’
ORANJESTAD — Het aandeel van vrouwen in de economie wordt steeds groter en naar verwachting doet
Aruba het niet zo slecht. Dat zegt althans professor Ryan Peterson van de Faculteit Hospitality, Tourism
Management & International Business Studies van de Universiteit van Aruba (UA). Harde cijfers om dit te
onderbouwen zijn er echter nog niet, benadrukte Peterson gisteren tijdens een presentatie over zijn
onderzoek ‘a female economy’. Die zou hij wel graag willen en de wetenschapper pleitte gisteren dan ook
voor meer onderzoeksmogelijkheden voor UA op dit gebied.
Peterson is al twee jaar bezig met zijn onderzoek. Het is nu vooral wachten op de cijfers uit de laatst gehouden
Censo en meer mogelijkheden voor de universiteit om onderzoek te kunnen doen, om vervolgens te kunnen
starten met wetenschappelijke analyses. Hij verwacht dus dat de vrouwelijke economie van Aruba het helemaal
zo slecht niet doet, maar wil dit kunnen aantonen zodat de samenleving en vooral de overheid zich er veel meer
bewust van wordt dat de kracht van de economie bij de Arubaanse vrouw ligt.
Zijn lezing in de aula trok zo‟n zestig mensen en bestond overwegend uit vrouwen, waaronder de minister van
Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, Michelle Winklaar (AVP). Peterson reageerde op de goede
opkomst: ”Ik doceer aan de faculteit Toerisme en mijn lezingen op dit gebied trekken echt niet zoveel mensen
aan. Wellicht doceer ik dan toch het verkeerde vak?” Na een lachsalvo begon Peterson met zijn presentatie en
hield pas twee uur later op met praten. In een rap tempo gaf hij veel internationale voorbeelden, zette deze „don‟t
quote me on this‟ af tegen de Arubaanse situatie en benadrukte meerdermalen waarom zijn visie niet een officiële
mening is. “We beschikken op Aruba helaas nog niet over recente demografische gegevens om analyses te
kunnen maken. De universiteit wacht wat dat betreft met smart op de resultaten uit de Censo die vorig jaar is
gehouden. Met die cijfers kunnen we wel analyses maken en de economische positie van de Arubaanse vrouw
afzetten tegen andere landen. Nu moeten we het doen met cijfers uit 2000.”
Scheiden om door te groeien
Deze week werd bekend dat de president van Guatemala en zijn vrouw gaan scheiden, zodat zij zelf een gooi
naar het presidentschap kan doen. De lokale grondwet staat het namelijk niet toe dat familieleden van
presidenten zich verkiesbaar stellen. Peterson haalde dit bericht aan als een voorbeeld van een gender gap en
stelde dat het onvoorstelbaar is dat een vrouw een echtscheiding nodig heeft om hogerop te kunnen komen. Wat
hem betreft moet er vanuit de samenleving en vanuit de overheid veel meer gangbare mogelijkheden komen om
vrouwen in staat te stellen om zich economisch te ontwikkelen. Mogelijkheden die hij overigens op Aruba mist.

“Bij hoeveel bedrijven hier is er de mogelijkheid om part-time te werken, te flexwerken of om thuis te werken.
Hoeveel bedrijven beoordelen hun werknemers op basis van performance management? In welke bedrijven
kunnen vrouwen na hun zwangerschap enkele maanden genieten van het moederschap, voordat ze weer
terugkeren in hun functie en dus in de economie?”, aldus Peterson.
Kinderopvang voor toerismesector
Hij somde gisteren toch de verouderde cijfers van de vorige Censo uit 2000 op waaruit blijkt dat in onze economie
de meeste vrouwen werkzaam zijn in de detailhandel (21 procent), toerisme en hospitality (20 procent) en
gezondheidszorg en onderwijs (13 procent). “De toerismesector draait 24 uur per dag, zeven dagen per week.
Maar zijn onze voorzieningen daarop ook aangepast? Is er bijvoorbeeld kinderopvang die dag en nacht open is,
zodat het vrouwen ploegendiensten kunnen draaien en op die manier aan het werk kunnen? Als Aruba zo‟n vorm
van kinderopvang zou organiseren, denk ik dat het een geweldige stimulans voor onze economie is, omdat meer
vrouwen werkmogelijkheden zien”, meent Peterson.

Amigoe 31-03-11: Onderzoekscentrum TNO van start
ORANJESTAD — In het kader van de samenwerking tussen de regering en onderzoeksinstituut TNO worden
deze zomer de eerste cursussen aangeboden met duurzame gebouwen als hoofdonderwerp. In latere jaren wordt
het cursusaanbod verder uitgebreid.
TNO-manager Special Projecten Jan Ebbing sprak tijdens de recente ambassadeursconferentie die op Aruba
plaatsvond over de plannen om een onderzoekscentrum voor duurzame energie te vestigen op Aruba, dat meldt
althans de regering in een persbericht. Het centrum heeft dus behalve de onderzoeksfunctie ook een educatieve
functie waar studenten een opleiding kunnen volgen.
Volgens Ebbing zijn de eerste tastbare projecten voor Green Aruba eind oktober gereed. In 2012 worden
concrete groene woonwijkprojecten gerealiseerd. De plannen voor het onderzoekscentrum van TNO werden eind
vorig jaar in een principeakkoord neergezet dat de regering en het onderzoeksinstituut ondertekenden. Het is de
bedoeling dat Europese bedrijven in dit centrum straks hun producten op het gebied van duurzame energie
kunnen ontwikkelen en testen onder tropische omstandigheden, zodat ze ook geschikt zijn voor gebruik in
Midden- en Zuid-Amerika. In het onderzoekscentrum zouden universiteiten en commerciële instellingen nieuwe
mogelijkheden met wind-, zonne- en golfslagenergie kunnen onderzoeken.

