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Uw kenmerk: LV-11/0027 uw brief: 21-10-2011  Ons kenmerk: RvA 220-11 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling    

van de begroting van de Raad van Advies 

voor het dienstjaar 2012  

 

 

 

  Oranjestad,  2 november 2011 

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

landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het 

dienstjaar 2012, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

 Bij schrijven van 11 oktober 2011, kenmerk RvA 208-11 (bijgevoegd), is de 

minister van Algemene Zaken zijdens de Raad op de hoogte gesteld van de noodzaak tot 

aanpassing van de basisramingen voor het dienstjaar 2012. Het betreft de kostenposten:  

- 4306 welke dient te worden verhoogd met afl. 20.000,- in verband met de participatie 

van de Raad aan het Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties; 

- 4319 welke dient te worden verhoogd met afl. 5.500,- in verband met het door de 

Raad te organiseren eerste Caribische Radenoverleg in april/mei 2012. 

De Raad constateert dat de hiervoor genoemde aanpassingen niet in het onderhavige 

ontwerp zijn verwerkt, en acht het noodzakelijk dat hierin wordt voorzien. 

 

Voor de goede orde zij opgemerkt dat de in bovengenoemd schrijven 

voorgestelde verhoging van kostenpost 6302 niet meer nodig is vanwege het feit dat de 

betreffende kosten ten laste van het lopende begrotingsjaar kunnen worden gebracht. 

 

Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van de memorie van 

toelichting aangegeven. 

 

 De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp 

verenigen en geeft u mitsdien in overweging dit aan de Staten aan te bieden, nadat met 

het voorgaande rekening zal zijn gehouden. 

 

De Secretaris,      De  Voorzitter, 

 

 

____________________    ____________ 

mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
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