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Uw kenmerk: LV-10/0008 uw brief: 23-3-2009  Ons kenmerk: RvA 69-10 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van  

de begroting van het ministerie van Algemene 

Zaken voor het dienstjaar 2010 

  Oranjestad,   26 maart 2010 

  

          Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene 

Zaken voor het dienstjaar 2010, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  

 

De Raad heeft geconstateerd dat voor het dienstjaar 2010 weliswaar een aantal 

lovenswaardige projecten is geagendeerd, zoals de stroomlijning van het overheids- 

apparaat, doch dat in de toelichting niet wordt vermeld wat concreet wordt beoogd, hoe 

dit concreet zal worden uitgevoerd en hoe de kosten-batenanalyse er uit ziet. De 

toelichting blijft derhalve steken in het vermelden van voornemens en plannen. 

  

 De Raad betreurt het voorts dat de regering heeft gemeend wederom niet te 

voldoen aan de vereisten van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 

1989, alsmede het bijsluiten van een personeelsstaat achterwege heeft gelaten. De Raad 

acht het met het oog op de inzichtelijkheid en transparantie van ’s Lands begroting van 

groot belang dat deze usance wordt beëindigd. 

 

 De Raad merkt op dat ingevolge zijn advies dd. 26 maart 2010, kenmerk RvA 67-

10, inzake de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad 

van Advies voor het dienstjaar 2010, kostenpost 4700 (Bijdragen & afschrijvingen) dient 

te worden verhoogd met een Afl. 76.500,=. 

 

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling 

van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit aan de Staten ter 

goedkeuring aan te bieden. 
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