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ToR oprichting SENR, Bonaire (2010084) 
Aanleiding 
De gedeputeerde van Economische Zaken en het BC hebben behoefte aan 
overheidsbrede, sectoroverstijgende en onafhankelijke adviezen bij de voorbereiding 
van beleidsvoorstellen of eilandelijke wetgeving. De economische context en het 
beleid om een balans tussen economische groei en natuurbehoud te vinden, vraagt 
om een onafhankelijk orgaan zoals een Sociaal-economische Natuur Raad (SENR). 
De gemeenschap wordt zo op indirecte wijze vooraf betrokken bij beleidsvorming. 
Doel 
• Komen tot een gedeelde visie over de nieuwe SENR en door middel van een plan 

van aanpak de randvoorwaarden voor te bereiden voor de oprichting van een 
SENR op Bonaire. 

Inhoud 
Inhuren van een consultant voor het schrijven van een plan van aanpak. 
Goedkeuring van een concept leidt tot de definitieve eindrapportage en 
implementatiefase. Dit houdt in: oprichting van de SENR, een door het Openbaar 
Lichaam goedgekeurde begroting en een dekkende bekostiging voor tenminste 3 
jaar, aanstelling van de SENR-leden en uitvoering van het formatieplan. 
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
Waterpark Playa Pabou, Bonaire (2010086) 
Aanleiding 
Veel ouders recreëren met hun kinderen langs de zeepromenade, maar er is geen 
geschikte kindvriendelijke locatie waar dit veilig kan. Een braakliggend stuk 
overheidsterrein is beschikbaar. Ter hoogte van deze plek leggen derden een 
drijvend zwembad in zee aan. Het plan is om het hele gebied in te richten voor 
waterrecreatie. Het verkeer zal worden omgeleid. 
Doel 
• Creëren van een recreatieplek aan zee. 
Inhoud 
Het maken van een ontwerp en bestek en na aanbesteding aanleggen van een voor 
iedereen toegankelijk, kindvriendelijk en veilig recreatiegebied langs de 
zeepromenade.  
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
Integrale wijkaanpak, Bonaire (2010089) 
Aanleiding 
Bewoners van zes wijken op Bonaire dreigen onvoldoende te profiteren van de 
economische ontwikkeling op het eiland. Gebrek aan vertrouwen onder de bewoners 
in eigen kunnen en in de (overheids)instanties om daadwerkelijke verbeteringen te 
realiseren, vormen een belemmering bij het reactiveren van de wijken en hun 
bewoners. 
Doel  
• Optuigen van een overlegstructuur, om zodoende maatschappelijk draagvlak en 

bestuurlijke binding met de wijkaanpak te organiseren. 
• Opstellen van wijkactieplannen voor de 6 geselecteerde wijken. 

 

 



• Uitvoeren van een aantal haalbare fysieke projecten in elke wijk die aangebracht 
zijn door de bewoners. 

Inhoud 
Aansluitend bij bestaande overleggen, instellen van een Stuurgroep Wijkaanpak en 
wijkteams. Heldere analyse per wijk van de problematiek, fysiek of juist sociaal, en 
op basis daarvan uitwerken van wijkactieplannen. Op korte tijd uitvoeren van enkele 
kleine direct zichtbare, fysieke verbeteringen. Tegelijkertijd stappen zetten om meer 
duurzame budgetten te reserveren voor een verdere uitrol (Europese fondsen, 
herallocatie Bonairiaanse begroting, partnerships met bedrijfsleven).   
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
november 2010 
 
Upgrading Stadion di Playa, Bonaire (2010067) 
Aanleiding 
Het stadion kampt met betonrot in kolommen en wanden. Daken, ramen en sanitair 
zijn kapot. Er is sprake van achterstallig onderhoud (lichtmasten) en onvoldoende 
kleedkamers. 
Doel 
• Upgraden van de infrastructuur van sportfaciliteiten zodat ze voldoen aan de 

minimale eisen van de gebruikers, in dit geval het Stadion di Playa. 
Inhoud 
Bouwen van twee kleedkamers en verbouwen van toiletgroepen, vergaderruimtes en  
kleedkamers. Aanleggen van elektrische installaties, loodgieterwerk, schilderwerk. 
Reparatie daken en onderhoud verlichting. 
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
Upgrading sporthal San Luis Beltran, Bonaire (2010068) 
Aanleiding 
De sporthal kampt met achterstallig onderhoud. Het dak moet vervangen worden en 
dat geldt ook voor enkele deuren en ramen. 
Doel 
• Upgraden van de infrastructuur van sportfaciliteiten zodat ze voldoen aan de 

minimale eisen van de gebruikers. 
Inhoud 
Vervangen van de dakconstructie. Vervangen van deuren en ramen, schilderwerk en 
divers klein onderhoud.  
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
Upgrading sporthal Kaya Amsterdam, Bonaire (2010069) 
Aanleiding 
De sporthal kampt met achterstallig onderhoud. Er is sprake van betonrot, dak en 
gevel lekken, de afrastering is kapot en de verlichting werkt niet goed. Een 
bergruimte in de sporthal ontbreekt en de ingangen zijn niet groot genoeg voor 
bepaalde activiteiten. 
Doel 
• Upgraden van de infrastructuur van sportfaciliteiten zodat ze voldoen aan de 

minimale eisen van de gebruikers, in dit geval de sporthal aan de Kaya 
Amsterdam. 

Inhoud  
Vervangen dak en gevelpanelen. Bouw van een berging. Aanbrengen van vier extra 
in/uitgangen voorzien van rolluiken. Vervangen van het hek tussen het sportveld en 
de publieke ruimte. Behandeling tegen betonrot en renovatie van de verlichting.  

  

 



Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
Onderhoud pastorie Rincon, Bonaire (2010070) 
Aanleiding 
Het bijgebouw van de pastorie bestaat uit twee lokalen waarin sport- en culturele 
activiteiten plaatsvinden voor inwoners van Rincon. Er is achterstallig onderhoud 
waardoor het gebruik verre van ideaal is. 
Doel 
• Plegen van onderhoud aan het bijgebouw van de pastorie Rincon zodat deze weer 

in goede staat van onderhoud zal verkeren. 
Inhoud  
Het grondig opknappen van het gebouw, zoals vervangen/renoveren dak, ramen, 
deuren en traliewerk en schilderwerk.  
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
 
 
 
oktober 2010 
 
Werkplein Bonaire 2010, Bonaire (2010046) 
Aanleiding 
Er is onvoldoende zicht op de lokale arbeidsmarkt. Veel personen bieden zich niet 
aan op de arbeidsmarkt. Werklozen hebben moeite de weg naar de arbeidsmarkt te 
vinden. Arbeidsmarktonderzoek vindt nauwelijks plaats. Voorlichting over werk(en) 
ontbreekt. Werkgevers schatten diploma’s van lokale krachten niet op waarde in. De 
aansluiting tussen scholing en arbeidsmarkt is scheef gegroeid. 
Doel 
• Beleidsontwikkeling en –advisering. 
• Ontwikkeling en stimulering werkgelegenheid en Ontwikkeling en toezicht op 

uitvoering van arbeidsregelingen. 
• Arbeidsbemiddeling en voorziening. 
• Bevordering relatie werkgevers en werknemers. 
Inhoud 
Opstellen arbeidsmarktbeleid. Inventarisatie van de vraag bij werkgevers en 
inventarisatie van het bestand van werkzoekenden. Opzetten van een vacaturebank 
en jobprogramma’s voor 50 werkzoekenden in 2 jaar. Organiseren van een jobfair. 
Arbeidsstimulerende subsidiemogelijkheden voor werkgevers ten behoeve van 
instroom en doorstroom. Voorlichtingscampagne arbeidsmarktbeleid. 
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
 
 
 
 
Sociale werkplaats, Bonaire (2010047) 
Aanleiding 
Een deel van de beroepsbevolking neemt niet deel aan het arbeidsproces. Ten dele 
gaat het om mensen die nimmer meer zullen deelnemen aan het arbeidsproces, 
maar wel in een beschermde omgeving activiteiten kunnen uitvoeren. Ten dele gaat 
het om mensen die op dit moment geen aansluiting hebben bij de arbeidsmarkt, 
maar met inzet van verschillende instrumenten daar wel naartoe geleid kunnen 

  

 



worden. Organisaties die gezamenlijk voor een oplossing kunnen zorgen, hebben 
onvoldoende weet van elkaars producten en diensten. 
Doel 
• De betreffende doelgroep, die op voorhand niet of moeilijk bemiddelbaar is, te 

laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt en/of onder aangepaste 
omstandigheden arbeid te laten verrichten en/of een zinvol bestaan te bieden. 

Inhoud 
Het realiseren van een sociale werkplaats. Waaronder het aanstellen van een 
projectcoördinator en assistent. Het toeleiden van 100 moeilijk bemiddelbaren naar 
de arbeidsmarkt: voor 35 mensen wordt een intensief leerwerktraject opgezet, voor 
55 personen komt er een kortdurend werktraject en voor 10 personen een 
kortdurend traject dat opleidt voor werk in een aangepaste omgeving. Daarnaast een 
subsidie voor werkgevers.  
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
Arbeidsplaatsen landbouw, Bonaire (2010052) 
Aanleiding 
Voor personen die graag met hun handen werken, een afgebroken opleiding hebben 
en niet goed binnen een hiërarchische structuur passen, is werken in de landbouw 
een alternatief. Voor deze doelgroep is geen scholing voorhanden op het eiland. 
Doel 
• De participatiegraad van de Bonaireaanse bevolking op de arbeidsmarkt te 

verhogen. 
Inhoud.  
Praktijkgerichte scholing in landbouw voor 8 personen. Zij kunnen zelfstandig 
landbouw bedrijven op het terrein van de dienst LVV. Ze hebben kennis over het 
gebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw; over de productie van veevoeder 
en groenten en over rendabel vervoer van gezuiverd afvalwater naar andere boeren. 
Zij geven de opgedane kennis door aan collega boeren.  
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
Reparatie kernwoningen Rincon, Bonaire (2010057) 
Aanleiding 
Zes woningen in de wijk Rincon verkeren in een slechte staat, vanwege achterstallig 
onderhoud. De bewoners beschikken niet over voldoende middelen en kunnen zelfs 
geen klein onderhoud bekostigen.  
Doel 
• Verbeteren van de leefomstandigheden en veiligheid van de bewoners 

(kansarmen) van Kaya Gratitut te Rincon. 
Inhoud.  
Inventariseren van de mankementen aan de woningen, zoals daklekkages, rottende 
buitenmuren. Uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden, inclusief voorlichting aan 
de bewoners en maatschappelijke begeleiding. Zorgen voor vervangende 
woonruimte tijdens de renovatie.  
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
 
 
Investeringsklimaat Bonaire, Bonaire (2010058) 
Aanleiding 
Het bestaande Handelsregister van de Kamer van Koophandel kampt met een 
achterstand en is nog niet geautomatiseerd. De informatie-uitwisseling en 

  

 



samenwerking tussen de KvK en de Dienst Economische Zaken en 
Arbeidsaangelegenheden (DEZA) en andere stakeholders is minimaal. 
Doel 
• Het investeringsklimaat op Bonaire aantrekkelijker maken in termen van service, 

samenwerking, transparantie, kennis, toegankelijkheid en algemene 
ontwikkeling.    

Inhoud.  
Implementatie van de nieuwe Handelsregisterwetgeving. Opschonen en 
automatiseren van het register. Aanstellen van een (interim)directeur KvK. Opstellen 
van een werkbaar handboek met procedures voor een optimale samenwerking en 
informatie-uitwisseling. Publiceren van een adviesbeleid op sectoraal niveau. Het 
opstellen van een adviesportaal en een website gericht op ondernemers. Financiering 
van de uitvoering van de Wet Vestiging Bedrijven BES door DEZA.  
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
TA Waterpark Playa Abou, Bonaire (2010060) 
Aanleiding 
Aan de zeepromenade leggen derden in zee een drijvend zwembad aan. De wens is 
om in de nabijheid een waterpark voor kleine kinderen te creëren met 
waterfonteinen, omkleedruimtes, wc’s en buitendouches, schaduwplekken en een 
kiosk. 
Doel 
• Leveren van input voor het schrijven van het projectvoorstel voor een Waterpark 

te Playa Pabou. 
 
 
Inhoud  
In overleg met de Dienst Ruimtelijke Ordening Bonaire opstellen van een 
schetsontwerp voor het park met een globale uitwerking van de onderdelen. Het 
opstellen van een globale begroting.  
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
Verlichting zeepromenade, Bonaire (2010063) 
Aanleiding 
De verlichting langs de 2 kilometer lange zeepromenade is nooit optimaal geweest. 
De tropische storm Omar heeft in oktober 2008 de bestaande verlichting ook nog 
eens grotendeels vernield. Het aantal berovingen van toeristen op de zeepromenade 
is de laatste jaren toegenomen. 
Doel 
• Rehabiliteren van de verlichting langs de zeepromenade te Bonaire zodat er een 

veilig verblijfgebied wordt gecreëerd, zowel voor toeristen als voor de lokale 
bevolking. 

Inhoud.  
Vervanging van de bestaande verlichting door nieuwe masten en armaturen met 
LED-lampen. De oude masten en armaturen worden verwijderd en elders gebruikt.  
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
 
 
TA Centrumplan, Bonaire (2010064) 
Aanleiding 
De opzet is om het centrum van Kralendijk aantrekkelijker te maken voor een langer 

  

 



verblijf. Daarbij is een tweede vraag hoe de lokale en rijksoverheid en delen van 
overheids-NV’s hierin een plaats kunnen krijgen. 
Doel 
• Het creëren van een centrum van Kralendijk waar zowel bewoners als toeristen 

graag verblijven en waar overheidshuisvesting aanwezig is maar niet dominant. 
Inhoud.  
Het aantrekken van een consultant die in overleg met de klankbordgroep een 
haalbaarheidsonderzoek verricht. Het eindproduct omvat een inventarisatie van het 
plangebied; analyse van de bestaande situatie zowel ruimtelijk als functioneel; 
aangeven van knelpunten en kwaliteiten; ontwikkelen van ideeën en uitwerken van 
het plan. 
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
 
september 2010 
 
Uitbreiding hoofdgebouw Korps Politie Bonaire, BES (2009167) 
Aanleiding 
Met de groei van de samenleving, neemt ook de criminaliteit toe. Naast de politie 
zijn ook de Koninklijke Marechaussee, het Recherche Samenwerkingsteam en de 
Kustwacht betrokken bij de bestrijding hiervan. Daarvoor is het gewenst dat zij in 
een gebouw gehuisvest zijn. 
Doel 
• Creëren van werkruimte in gerealiseerde nieuwbouw, voor het huisvesten van 

diverse diensten. 
Inhoud 
Het plaatsen van twee extra verdiepingen. Het werk omvat sloopwerkzaamheden en 
het storten van de nodige vloeren en kolommen. 
Het project valt binnen het programma Plan Veiligheid Nederlandse Antillen. 
 
Communicatie transitie fase 2, Bonaire (2010008) 
Aanleiding 
De nieuwe staatkundige relatie tussen Nederland en Bonaire heeft ingrijpende 
veranderingen tot gevolg op onder andere maatschappelijk, bestuurlijk en sociaal 
gebied. Dit zorgt doorgaans voor onrust, onzekerheid en soms zelfs weerstand tegen 
het onbekende. Er is behoefte aan goede feitelijke informatievoorziening met een 
neutrale overheid als afzender. Het project is een vervolg op fase 1 (2008095) 
Doel 
• Verstrekken van feitelijke informatie aan de doelgroepen over de inhoudelijke 

veranderingen van het transitieproces en hierdoor vergroten van kennis en 
acceptatie (draagvlak) van het transitieproces. 

Inhoud 
Interne communicatie: verbeteren van de communicatieve vaardigheden van 
leidinggevenden, organiseren bijeenkomsten, uitgave maandelijks Transitienieuws, 
instellen van een vraagbaak, peilen van kennis/houding, toolbox voor diensthoofden 
zodat zij informatie over kunnen dragen. Externe communicatie: Infokrant, 
krantenadvertenties en radio- en tv-spots, bijeenkomsten en inrichten website.  
Het project valt binnen het programma Institutionele Versterking en Bestuurskracht. 
 
 
 
 
 

  

 



juni 2010 
 
Openbaar vervoer, Bonaire (2010028) 
Aanleiding 
Het openbaar vervoer op Bonaire is redelijk goed georganiseerd. Toch is er veel 
winst te behalen met vijf eenmalige verbeteringen en een vervoersexperiment.  
Doel 
• Realiseren van zes deelprojecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van 

het openbaar vervoer. 
Inhoud 
Aanpassen van de verouderde regelgeving openbaar vervoer aan de huidige 
omstandigheden. Duidelijkheid scheppen over ambtelijke taken en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van OV. Starten met handhaving regelgeving. 
Aanleggen van nieuwe en renoveren en verplaatsen van oude bushaltes. Bekendheid 
geven aan bestaan en werking OV. Inzicht krijgen of het rijden op vaste tijden 
voldoet aan een bepaalde vervoersvraag. 
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
Kinderopvang, Bonaire (2010033) 
Aanleiding 
De huidige crèches zijn voor het merendeel op onderdelen onveilig, onhygiënisch, te 
vol of voldoen op grond van andere criteria niet aan de concept verordening 
Kinderopvang. Het Bestuurscollege wil de verordening aannemen, maar de crèches 
hebben niet de middelen hieraan te voldoen. Daarnaast sluiten de openingstijden 
van de crèches niet aan op de behoeften van de (werkzoekende) gebruikers. 
Doel 
• Invoering minimum kwaliteitseisen kinderopvang. Door een financiële impuls 

bewerkstelligen dat een aantal crèches binnen redelijke termijn voldoet aan de 
eisen in de concept verordening Kinderopvang, hand in hand met het 
daadwerkelijk aannemen van deze verordening door het Bestuurscollege. 

• Vergroten van de participatiemogelijkheden van vrouwen met kinderen door het 
realiseren van flexibele kinderopvang. 

Inhoud 
Invoering minimumkwaliteitseisen kinderopvang. Aanpassen faciliteiten 
kinderopvang aan de minimum kwaliteitseisen. Verdere invulling en implementatie 
van pedagogisch beleid (Kaleidoscoop) conform minimum kwaliteitseisen. Opzetten 
van een eenjarige pilot flexibele kinderopvang bij Kresh Bon Kuido. Aanpassen 
faciliteit Kresh Bon Kwido. Realiseren projectsubsidie voor flexibele kinderopvang.  
Het project valt binnen het programma Sociaal Economisch Initiatief. 
 
 
 
Bron: USONA 

 

 


