2018D58619

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen
voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over de wijziging van de begrotingsstaten
van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35 095 IV).
De voorzitter van de commissie,
Paternotte
De adjunct-griffier van de commissie,
De Vos
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Vraag
Waar bestaat het bedrag van € 0,9 miljoen aan onderuitputting in
de noodhulp aan Sint Maarten precies uit?
Heeft deze € 0,9 miljoen betrekking op de noodhulp die vanuit de
Europese Unie aan Sint Maarten ter beschikking is gesteld? Indien
dit het geval is en indien er sprake is van onderuitputting, blijven
deze middelen beschikbaar voor Sint Maarten?
Zijn de oorzaken van de onderuitputting bekend?
Klopt het dat inmiddels ruim € 393 miljoen aan noodhulp uit de
Aanvullende Post aan of ten behoeve van de Bovenwinden ter
beschikking is gesteld? Zo ja, klopt het dat nog maximaal ca. € 156
miljoen beschikbaar is in verband met de wederopbouw van Sint
Maarten? Zo nee, kan worden aangegeven welke ter beschikking
gestelde bedragen wel en niet ten laste van de Aanvullende Post
zijn gebracht, en bij welke (suppletoire) begroting dat is gebeurd?
Klopt het dat ten aanzien van de wederopbouwgelden voor Saba
en Sint Eustatius inmiddels ca. € 32 miljoen is besteed, dan wel
toegekend?
Welk bedrag aan noodhulp is inmiddels uit de Aanvullende Post
aan of ten behoeve van de Bovenwinden ter beschikking gesteld?
Welk bedrag is nog beschikbaar ten behoeve van de wederopbouw
van Sint Maarten?
Welke bedragen in het kader van de wederopbouw zijn tot dusver
voor Saba en Sint Eustatius besteed, dan wel toegekend?
Hoeveel geld voor de wederopbouw is nog beschikbaar voor Sint
Eustatius en hoeveel voor Saba?
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