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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende  

machtiging van de minister, belast met  

volksgezondheid, tot het aangaan van 

een overeenkomst voor  een lange perio- 

de en tot afwijking van een drietal lands- 

verordeningen met het oog op de verwe- 

zenlijking van  nieuwbouw en renovatie 

van het dr. Horacio Oduber Hospitaal   

 

 

  Oranjestad,    9 mei 2012 

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

landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met volksgezondheid, tot 

het aangaan van een overeenkomst voor een lange periode en tot afwijking van een 

drietal landsverordeningen met het oog op de verwezenlijking van nieuwbouw en 

renovatie van het dr. Horacio Oduber Hospital, moge de Raad Uwe Excellentie het 

volgende berichten. 

 

1. De Raad constateert dat op 27 juni 2011 een Memorandum of Understanding  

(MOU) is aangegaan tussen het Land Aruba, de Stichting Onroerend Goed Aruba 

(SOGA) en de Stichting Ziekenverpleging Aruba (SZA) waarvan de uitvoering mede 

noopt tot het voorliggende ontwerp. De SZA dient als de uiteindelijke gebruiker van het 

dr. Horacio Oduber Hospitaal (HOH) te worden beschouwd. In dit licht wijst de Raad op 

de in punt 4, onderdeel b, van voornoemde MOU opgenomen verantwoordelijkheden van 

de SZA. Zo dient de SZA alle relevante informatie aan te leveren die vereist is voor de 

opstelling van de ‘terms of reference’ van het project. De Raad stelt terzake vast dat noch 

in de MOU noch in het ontwerp is voorzien in beslismomenten voor de SZA met 

betrekking tot de finale goedkeuring van het ontwerp van het te leveren complex en het 

uiteindelijk opgeleverde werk. De Raad adviseert hierin te voorzien en in de toelichting 

de positie van de SZA op dit onderwerp nader te verduidelijken. 

 

2. De Raad acht de beschrijving van de financiële consequenties van het ontwerp in 

de toelichting onvoldoende concreet. Daarmede voldoet deze niet aan hetgeen is 

voorgeschreven in artikel 6 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72). In 

de memorie van toelichting wordt volstaan met de vaststelling dat de financiële 

consequenties van het ontwerp voor de dienstjaren 2012 en 2013 nihil zullen zijn en eerst 
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vanaf 2014 zichtbaar kunnen worden gemaakt.
1
 Deze constatering gaat echter voorbij aan 

het feit dat het Land naar ’s Raads mening voor het dienstjaar 2012 een verhoging van de 

middelen tegemoet kan zien van Afl. 39.9 miljoen.
2
 Het effect van een dergelijke bijdrage 

kan bezwaarlijk worden gekarakteriseerd als zijnde nihil. De Raad vraagt zich af of deze 

verhoging is opgenomen in de landsbegroting over het dienstjaar 2012. 

 

3. In dit kader rijst voorts de vraag wat de hoogte van de huurprijs zal zijn die het 

Land op basis van de huurovereenkomst met de SOGA aan die stichting zal gaan betalen. 

Vervolgens zou inzichtelijk dienen te worden gemaakt hoe die huurprijs zich verhoudt 

met de door het Land te ontvangen huurpenningen van de SZA op grond van de te sluiten 

onderverhuurovereenkomst. Een effect op ’s Lands financiën is bijvoorbeeld te verwach-

ten indien het Land een hoger huurbedrag aan de SOGA betaald dan dat wordt ontvangen 

van de SZA op grond van de onderhuurovereenkomst. De Raad wijst er op dat indien een 

dergelijke situatie zich mocht voordoen wellicht ook via een verhoging van de 

landsbijdrage aan de Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) kan worden voorzien in 

de realisering van deugdelijke zorg. Overigens dient een dergelijke bijdrage tevens te 

worden opgenomen in de landsbegroting. 

 

4. Teneinde de financiële consequenties van het ontwerp volledig te kunnen 

beoordelen is het tenslotte van belang dat in de memorie van toelichting een schets van 

de huidige financiële toestand van het HOH wordt opgenomen. Vervolgens zouden de 

verschillende financierings- en exploitatiescenario’s dienen te worden gepresenteerd 

voorzien van de effecten op de begroting van het Land op de lange termijn. Bijvoorbeeld 

zal als gevolg van een door het HOH te betalen huur, deze waarschijnlijk middels een 

verhoging van de HOH tarieven ten laste komen van de AZV. Het gevolg zal zijn dat 

deze additionele last hetzij door een hogere landsbijdrage hetzij door een 

premieverhoging van de AZV dient te worden gedekt. 

Het doel van het ontwerp is het scheppen van de mogelijkheid tot het aangaan van 

(onder)huurovereenkomsten voor de lange termijn. Daarbij past naar het oordeel van de 

Raad een financiële onderbouwing die de gewenste huurtermijn bestrijkt. Met name 

vanwege het feit dat na oplevering van het gebouw (in 2014) de kosten voor het Land 

door het inwerkingtreden van de huurovereenkomst met de SOGA zullen toenemen. De 

Raad acht het noodzakelijk dat hierin in de toelichting wordt voorzien. 

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het 

ontwerp als de memorie van toelichting aangegeven. 

 

 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 

                                                 
1
 MvT, p. 7 en 8. 

2
 MvT, p. 4. 


