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Kenmerk: RvA 165-12 

 
Onderwerp: ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister van Algemene 

Zaken tot het aangaan van huurovereenkomsten met de Stichting Onroerend Goed 
Aruba ter zake van vijf multifunctionele accommodaties 

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening houdende machtiging van de minister van Algemene Zaken tot het aangaan 
van huurovereenkomsten met de Stichting Onroerend Goed Aruba ter zake van vijf 
multifunctionele accommodaties,  moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  
 
1. Algemeen 
 
1.1 Met onderhavig ontwerp wordt beoogd de Minister van Algemene Zaken te machtigen 
om namens het Land huurovereenkomsten met de Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA) 
aan te gaan ter zake van vijf multifunctionele accommodaties (MFA’s), waarvan de gevolgen zich 
uitstrekken over een periode van langer dan vijf jaren, doch niet langer dan vijfentwintig jaren. 
De Raad maakt in het navolgende opmerkingen over de financiële gevolgen van onderhavig 
ontwerp voor het Land.  

 
1.2 De Raad acht in algemene zin de beschrijving van de financiële gevolgen van onderhavig 
ontwerp ontoereikend. Daarmee voldoet deze niet aan hetgeen is voorgeschreven in artikel 6 van 
de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) (CV 1989). De Raad is tot deze conclusie 
gekomen met name vanwege het feit dat de toelichting geen totaalbeeld verschaft aangaande de 
kosten en opbrengsten terzake de realisering van de voorgestelde MFA’s. De Raad doelt hiermee 
zowel op de positieve gevolgen, zoals eventuele besparingen of opbrengsten door verkoop als 
gevolg van de afstoting van bestaande hulpbestuurskantoren, als de negatieve gevolgen zoals het 
afdragen van hogere huurpenningen, en exploitatiekosten voor wat betreft de overheidsdiensten, 
die in deze accomodaties zullen worden ondergebracht. Met het oog hierop acht de Raad het 
wenselijk dat de financiële consequenties van het gehele project in de toelichting worden 
geschetst.  
 
2. Ontwerp-landsverordening 
 

In voorgesteld artikel 1 wordt de periode voor het aangaan van de huurovereenkomsten 
op een periode van langer van vijf jaren, doch niet langer dan vijfentwintig jaren gesteld. 
Alhoewel in artikel 22, tweede lid, van de CV 1989 wordt bepaald dat overeenkomsten slechts 
kunnen worden aangegaan voor een periode van niet langer van vijf jaren, kan bij 
landsverordening hiervan worden afgeweken. Het ontwerp strekt hiertoe. Niettemin acht de 
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Raad de gestelde periode van niet langer dan vijfentwintig jaren te onbepaald. Hierdoor wordt 
het immers onmogelijk om de kosten en opbrengsten voor het Land in relatie tot de looptijd van 
de huurovereenkomst te kunnen bepalen. Voorts acht de Raad het bezwaarlijk voorstelbaar dat 
in de onderhandelingen met de SOGA tot op heden geen huurtermijn is overeengekomen terwijl 
wel een huurprijs wordt geïndiceerd Gelet hierop acht de Raad het noodzakelijk dat de 
voorgestelde huurtermijn concreet wordt aangeduid.  
 
3. Memorie van toelichting 
 
3.1 De Raad heeft kennis genomen van de inhoud van het ‘Programma van Eisen vijf 
MFA’s Aruba,’ opgesteld door ICSadviseurs, waarnaar in de toelichting wordt verwezen en 
welke separaat is ontvangen zijdens de minister van Algemene Zaken. Gelet op het feit dat een 
ontwerp en zijn toelichting zelfdragend dienen te zijn, adviseert de Raad om de relevante delen 
van dit programma die in het navolgende mede aan de orde zullen komen in de memorie van 
toelichting op te nemen. 
 
3.2 In de toelichting wordt aangegeven dat het gebouw van het hulpbestuurskantoor San 
Nicolas geschikt is om tot een MFA te worden verbouwd.1 Mede gelet op het gestelde in de 
considerans ten aanzien van de overdracht van domeingronden aan de SOGA, vraagt de Raad 
zich af of de domeingrond met daarop het gebouw van het Hulpbestuurskantoor San Nicolas 
door middel van een schenking of anderszins ook aan de SOGA zal worden overgedragen. In 
het licht hiervan vraagt de Raad zich af wat de financiële consequenties daarvan voor het Land 
zullen zijn. De Raad adviseert de toelichting uit te breiden met een beschouwing hieromtrent. 
Volledigheidshalve merkt de Raad hierbij nog op dat indien een schenking beoogd wordt, een 
machtiging bij landsverordening op grond van artikel 28 van de CV 1989 is vereist.  
 
3.3 Voorts wordt in de toelichting vermeld dat de regering, gezien de bouwkundige staat van 
de gebouwen waarin de hulpbestuurskantoren te Noord, Paradera, Santa Cruz en Savaneta zijn 
gevestigd, geconcludeerd heeft dat die gebouwen niet geschikt zijn om verbouwd te worden tot 
MFA’s.2 Dit doet de vraag rijzen of deze gebouwen, indien deze eigendom zijn van het Land, 
opbrengsten voor het Land kunnen opleveren door verkoop of verhuur. Indien deze gebouwen 
geen eigendom zijn van het Land rijst de vraag of er een besparing voor het Land kan 
plaatsvinden door opzegging van de betrokken huurovereenkomsten. Het gaat hierbij om zowel 
positieve en negatieve financiële gevolgen voor het Land die niet in de toelichting zijn 
opgenomen. De Raad beveelt aan om hierin alsnog te voorzien. 
 
3.4 Een belangrijk aspect bij het ontwikkelen van de MFA’s is het leggen van relaties met het 
aanbod van andere voorzieningen in de omgeving, zoals onderwijs bij de scholen en culturele-, 
sport-, en recreatieaangelegenheden in onder andere buurtcentra.3 Deze beschrijving acht de 
Raad vaag. Niet wordt aangegeven hoe de regering voornemens is voornoemde relaties vorm te 
geven. Deze omstandigheid bergt naar ’s Raads mening het gevaar in zich dat MFA’s veeleer een 
concurrerende rol zullen gaan spelen ten aanzien van de huidige buurtcentra voor wat betreft 
ontmoeting, ontwikkeling en cultuur van de bevolking in die wijken. Voorkomen dient te 
worden – mede vanuit financieel oogpunt - dat er ten aanzien van deze beleidsdoelstellingen 
doublures optreden met de activiteiten zoals die in de bestaande buurtcentra worden ontplooid. 
De Raad acht een nadere toelichting terzake op zijn plaats en adviseert de memorie van 
toelichting met een passage hieromtrent uit te breiden.   
  

                                                 
1 MvT, pagina 3.  
2 MvT, pagina 3.  
3 MvT, pagina 4.  
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3.5 Op grond van de aangegeven totale oppervlakte van 4713 m2 en de geschatte huurprijs4 
van Afl. 55,- zal volgens de Raad een bedrag van ruim Afls. 3 miljoen per jaar aan 
huurpenningen door het Land aan de SOGA voor deze vijf MFA’sworden afgedragen, welk 
bedrag bovendien telkenjare met 1,25% van de alsdan geldende huurprijs zal stijgen. Vergeleken 
met de huurprijs van Afl. 32,50 per m2 die het Land thans aan de SOGA afdraagt voor drie 
kantoorpanden5 vraagt de Raad zich af of de geschatte huurprijs van Afl. 55,-- wel gunstig is 
voor het Land en welke omstandigheden hebben bijgedragen aan het grote verschil in huurprijs. 
In dit licht vraagt de Raad zich tevens af of in de technische kosten die deel uitmaken van de 
geschatte huurprijs de onderhoudskosten van de MFA’s zijn inbegrepen. Voorts wordt niet 
duidelijk of de beoogde huurprijs reeds gecommuniceerd is met de toekomstige gebruikers en of 
deze gebruikers de beoogde huurprijs ook hebben aangenomen. De Raad voorziet namelijk dat 
een huurprijs van Afl. 55,-- per m2 ertoe zou kunnen leiden dat geen gebruik zal worden gemaakt 
van een MFA om bedrijfseconomische overwegingen. De toelichting ware op dit punt uit te 
breiden met een beschouwing terzake. 
  
3.6 Alhoewel de toelichting hierover zwijgt concludeert de Raad uit het ‘Programma van 
Eisen vijf MFA’s Aruba,’ opgesteld door ICSadviseurs, dat in de vijf MFA’s verschillende 
partijen straks onderdak zullen vinden en intensief gebruik van de accommodaties zullen maken. 
Deze partijen zijn o.m. de HBK’s, de AZV, de Bibliotheek, Dimas, Directie Volksgezondheid, 
Directie Belastingen en Enseñansa pa Empleo. De Raad vraagt zich hierbij af hoe de 
gebruiksrelatie tussen het Land en de genoemde partijen zal worden vormgegeven. De Raad 
denkt hierbij bijvoorbeeld aan de juridische vormen van bruikleen of onderverhuur-
overeenkomst. Ten aanzien van het laatstgenoemde merkt de Raad ten overvloede op dat indien 
beoogd wordt een onderverhuurovereenkomst voor een langere periode dan vijf jaren aan te 
gaan, een machtiging bij landsverordening vereist is op grond van artikel 22, tweede lid, van de 
CV 1989. 
  
3.7 In hetzelfde programma van eisen wordt ook aangegeven met welke bezetting de diverse 
partijen in de MFA’s hun diensten zullen aanbieden. In de toelichting wordt niet aangegeven of 
deze aanbevelingen zullen worden uitgevoerd en aangezien het hier voor een deel partijen betreft 
die door het Land financieel worden gedragen welke de financiële consequenties zullen zijn voor 
het Land als gevolg van het mogelijk inzetten van additioneel personeel.   

 
3.8 Tenslotte wordt in de toelichting vermeld dat de inningskosten die de bestaande 
Hulpbestuurskantoren ontvangen van het Water- en Elektriciteitsbedrijf (WEB), de SETAR en 
de Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA) voor geleverde diensten Afl. 250.000,-- 
bedragen en dat de MFA’s deze inkomsten zullen blijven behouden, waarbij de verwachting is 
dat deze inkomsten nog zullen toenemen.6 Dit doet de vraag rijzen of met deze inkomsten 
rekening is gehouden met de huurpenningen die aan de SOGA zullen worden afgedragen ter 
compensering. Daarnevens doet dit de vraag rijzen of alle genoemde partijen, zoals de SETAR 
en Digicel die zelf over een aantal teleshops beschikken waar hun cliënten betalingen kunnen 
verrichten, gebruik van de MFA’s zullen maken. De toelichting ware op dit punt uit te breiden 
met een nadere beschouwing.    
 
4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 
 

Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van de toelichting 
aangegeven. 
 

                                                 
4 MvT, pagina 7.  
5 Vide artikel 1, tweede lid, van AB 2005 no. 32.   
6 MvT, pagina 7.  
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5. Conclusie en eindadvies 
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 
verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten te bieden, nadat met het vorenstaande 
rekening zal zijn gehouden.  
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
____________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 


