
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  

 

 
Uw kenmerk: LV-11/0012 uw brief: 8-4-2011  Ons kenmerk: RvA 75-11 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling    

van de begroting van de Raad van Advies 

voor het dienstjaar 2011 

 

 

  Oranjestad,    13 april 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 2011, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  

 

Met betrekking tot hetgeen in de toelichting staat vermeld inzake de nieuwe 

Landsverordening Raad van Advies heeft de Raad helaas moeten constateren dat met 

betrekking tot de proeve voor dit ontwerp sinds de aanbieding op 13 september 2007 

nog geen vooruitgang is geboekt. Destijds was het voornemen de nieuwe 

landsverordening per 1 januari 2008 in werking te laten treden; de Raad spreekt de 

verwachting uit dat  inwerkintreding in 2011 zal worden gerealiseerd en vraagt 

hiervoor de nodige aandacht. 

 

Naar aanleiding van de personeelsstaat voor het dienstjaar 2011 zij opgemerkt 

dat de vacature van beleidsmedewerker per 1 mei 2011 zal worden vervuld door de 

indiensttreding van mr. drs. Q.D. Abath. De vacature van administratief medewerker 

(hoofdklerk) wordt vanaf 1 juli 2010 vervuld door mevr. S.M. Carrasquero-Perez. 

Tevens zij er op gewezen dat de ministerraad op 15 maart 2011 heeft besloten tot 

toekenning van een schaarstetoelage aan alle wetgevingsjuristen werkzaam bij de Raad 

van Advies conform de vigerende regeling voor wetgevingsjuristen dd. 17 december 

2008, kenmerk 23/2008-MJus 913. De personeelsstaat dient hieraan te worden 

aangepast. 

 

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

verenigen en geeft u in overweging het onderhavige ontwerp aan de Staten aan te 

bieden, nadat met het bovenstaande rekening zal zijn gehouden. 

 

 

De Adjunct-secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

________________      ____________ 

mr. A. Braamskamp      mr. A.J. Swaen 

RAAD VAN ADVIES 
L.G. Smith Blvd. 8, Oranjestad, Aruba 

Telefoon (297) 583-3972 Fax (297) 583-4012 E-mail: rva@setarnet.aw  

Aan Zijne Excellentie  

De Gouverneur van Aruba 

t.a.v. de Minister van Algemene Zaken  

L.G. Smith Blvd. 76 

Alhier. 
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