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Excellentie,
Het bestuurscollege heeft kennis genomen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke
gezondheid in verband met het toevoegen van een tijdelijk nieuw hoofdstuk aan die wet ten
behoeve van de inbedding van de maatregelen ter bestrijding van de corona-virus epidemie: De
Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
Ons college is zich zeer bewust van de noodzaak de noodzakelijke maatregelen ter bestrijding van
de epidemie als gevolg van het coronavirus de juiste formeel wettelijke basis en democratische
inbedding te geven, ook op decentraal niveau. Het college onderschrijft dan ook de strekking en
uitwerking van het voorstel. Voorts is het college verheugd over de flexibele inrichting van de
nieuwe structuur en de mogelijkheid van differentiatie daarin; ook tussen Europees Nederland en
de openbare lichamen en tussen de openbare lichamen onderling.
Naar is gebleken, verschillen de lokale situatie en de aanpak van de crisis sterk per eiland. Om
tijdig op die situatie te kunnen blijven inspelen, ziet het college dan ook graag dat er een op
Bonaire toegesneden ministeriële regeling wordt gemaakt, waarbij in overleg met de gezaghebber
de passende maatregelen kunnen worden vastgesteld en bijgesteld.
Graag verneemt het college van u hoe de samenwerking tussen de gezaghebber en uw ministerie
in deze zal worden vormgegeven nu er veel spoed is bij het vaststellen van dergelijke ministeriële
regelingen om de maatregelen tijdig te kunnen effectueren. Wat is het voorziene tijdspad tussen
het bepalen van de (nieuwe) maatregelen en de inwerkingtreding van de beoogde ministeriële
regelingen?
Voorts vraagt het bestuurscollege uw aandacht voor de bepalingen waarin de zorgplichten voor
publieke en besloten plaatsen worden geregeld. De invulling van deze zorgplichten is beoogd
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goeddeels via zelfregulering te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van protocollen die
namens een sector of brancheorganisatie zijn opgesteld. Op deze wijze zou een belangrijke
bijdrage moeten worden geleverd aan de feitelijke invulling van de zorgplicht. Echter, van
brancheorganisaties en een dergelijke vorm van zelfregulering is op Bonaire thans nauwelijks
sprake, waardoor er in de desbetreffende sectoren onduidelijkheid en verschillen in interpretatie
kan ontstaan. Het bestuurscollege pleit er dan ook voor de betrokken sectoren en branches waar
mogelijk houvast te bieden door nadere uitwerking van de te treffen maatregelen in de
ministeriële regelingen mogelijk te maken.
Voorts is er aanwijzings- en bevelsbevoegdheid voor de gezaghebber voorzien ten aanzien van de
zorgplicht bij publieke plaatsen. Bij besloten plaatsen is deze aanwijzings- en bevelsbevoegdheid
echter belegd bij de Minister van VWS; met de mogelijkheid deze te mandateren aan de reguliere
toezichthouders.
Graag verneemt het bestuurscollege wat de reden is om onderscheid te maken tussen de
aanwijzings- en bevelsbevoegdheid ten aanzien van publieke en ten aanzien van besloten
plaatsen. Gezien de afstand tot de minister en de tijd die een dergelijke procedure naar
verwachting in beslag zal nemen, verdient het volgens het bestuurscollege aanbeveling om ook ten
aanzien van gesloten plaatsen deze bevoegdheden bij de gezaghebber te beleggen.
Tenslotte zijn er een aantal wetstechnische en redactionele suggesties op het voorstel, welke
desgewenst op ambtelijk niveau zullen worden meegegeven. Het bestuurscollege hoopt dat de
hierboven genoemde zaken door u kunnen worden meegenomen.
Vertrouwende op een blijvende goede samenwerking bij het in toom houden van de epidemie.
Het bestuurscollege van het openbaar l ichaam Bonaire,
Hooga

nd,

De Gezaghebbe/,
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