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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het is -
uiteraard - ook Alex
Rosaria (PAIS) opge-
vallen dat de motie 
de steun kreeg van 
de voormalige coali-
tie van het kabinet
Schotte, namelijk
naast MFK en MAN
ook de grootste huidi-
ge regeringspartij PS.

Het gaat hierbij om de
motie om de Staatsrege-
ling zodanig aan te passen
dat de functie van de gou-
verneur goeddeels wordt
uitgekleed. 

Rosaria wil dat eerst
intern - binnen de eigen
coalitie van PS, PAIS, PNP
en Sulvaran (de laatste
drie stemden tegen) - be-
spreken en deze discussie
in dit stadium niet via de

media voeren. Hij keurt de
motie wel met kracht af,
zowel inhoudelijk als de
wijze waarop deze tot
stand is gekomen als de
bedoeling erachter, name-
lijk: de terugkeer in de re-
gering mogelijk maken
van politici met een crimi-
nele verdenking tegen
zich. 

De PAIS-fractieleider
doelt op ex-premier Gerrit

Schotte (MFK) en consor-
ten. Zijn afkeuring blijkt
ook uit de noodzaak vol-
gens Rosaria om nu aan
‘damage control’ te doen.
Want wat is gebeurd op
dinsdag in de Staten is res-
pectloos voor de eigen de-
mocratische rechtsstaat en
slecht voor het investe-
ringsklimaat. Hij noemt
dit dan ook een ‘zwarte
dag’ voor de Curaçaose po-

litiek, verwijzend naar de
bewuste poging om ‘de
poten onder de stoel van
de gouverneur weg te za-
gen’.

Het begon met een de-
bat over de afwijzing van
de aanwijzing van de
Rijksministerraad aan de
gouverneur van Sint
Maarten. Maar naar het
oordeel van Rosaria roept
Curaçao op deze manier

misschien wel een aanwij-
zing over zichzelf af. Hij
houdt de Reforma-bewe-
ging van MFK - na een
aanvankelijke ontkenning
dat Reforma en de partij
van Schotte nauw verbon-
den zijn, wordt dat al eni-
ge tijd niet meer verbor-
gen gehouden - verant-
woordelijk.

PAIS verbaast over PS: Reforma/MFK wil greep naar de macht doen

‘Damage control nodig’

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad/Philipsburg -
Het parlement van Sint
Maarten heeft in een mo-
tie unaniem de aanwijzing
verworpen die de Rijksmi-
nisterraad vrijdag oplegde.
Alle Statenleden waren
het er mee eens: de al be-
staande screening op het
eiland werkt prima en er is
geen noodzaak om die uit
te breiden of aan te pas-
sen. De maatregel werd
vrijdag vanuit de Rijksmi-
nisterraad opgelegd. Gou-
verneur Eugene Holiday is
daarin opgedragen pas te
tekenen voor de benoe-
ming van ministers, als hij
zich ervan heeft verzekerd
dat die integer zijn. Mi-
nister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrela-
ties Ronald Plasterk
(PvdA) stelt voor dat
onderzoek Nederlandse
deskundigen ter beschik-
king. Maar die zijn als het
aan de Staten van Sint
Maarten ligt dus niet no-
dig. ,,Het parlement is het
niet eens met de maatre-
gel op basis van het niet
functioneren van de scree-
ning. Het is ingevoerd en
heeft bij elke formatie van
een nieuwe regering ge-
werkt”, aldus de unaniem
getekende motie. Daarom
besluiten ze de maatregel
van de Rijksministerraad

te verwerpen. Verder
wordt in de motie afge-
sproken dat de regering
van Sint Maarten een co-
mité samenstelt dat op ba-
sis van evaluatie een plan
van aanpak maakt geba-
seerd op de rapporten ‘The
General Audit Camber Re-
port’, Bob Wits ‘Doing the
right things’ en het Price-
waterhouseCoopers rap-
port over integriteit. Op-
vallend is dat een kopie
van de unaniem aangeno-
men motie niet alleen is
verstuurd naar alle landen
binnen het Koninkrijk en
de Ombudsman van Sint
Maarten, maar ook naar
‘The United Nations De-
colonization Committee’,
‘The Latin American Parli-
ament’, ‘The Caribbean
Community’ en ‘The Or-
ganization of Eastern Ca-
ribbean States.’
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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Voor de in
surseance van betaling
verkerende Taams Kliniek
lijkt de rek er echt uit. Het
voorgeschoten geld (ne-
gen ton) van de Sociale
Verzekeringsbank is op en
er is nog drie ton nodig
om onder andere de sala-
rissen van deze maand
nog te betalen, terwijl de
SVB niets meer vooruitbe-
taalt. Een plan voor een
‘doorstart via faillisse-
ment’ ligt klaar. Op dat
moment zou de private
kliniek onder de stichting
HNO locatie Damacor 
komen te vallen, als satel-
liet voor het nog te realise-

ren nieuwe ziekenhuis
Hospital Nobo Otrobanda
(HNO). In samenwerking
met het ministerie van Ge-
zondheid van minister
Ben Whiteman (PS) en de
SVB is door adviesbureau
Berenschot een business
case opgesteld. 

Taams Group Holding
heeft een schuld van ruim
31 miljoen gulden, waar-
van 20 miljoen kortlo-
pend. De verliezen van de
operatiekamers (OK’s) en
verpleging kunnen mo-
menteel niet worden opge-
vangen door de winstge-
vende radiologie en ande-

re units. Na reorganisatie
is met de huidige tarieven
een gezonde bedrijfsvoe-
ring mogelijk, meent Be-
renschot; de efficiency-
maatregelen leveren een
besparing van 4,5 miljoen
op (een vijfde van de totale
kosten en ruim een kwart
van de omzet). Het aantal
bedden gaat van 52 naar
circa 40 en het personeels-
bestand moet dan van 160
naar 125, mogelijk deels
via natuurlijk verloop. De
business case biedt naar
mening van de consul-
tants voldoende perspec-
tief voor behoud van een

groot deel van de werkge-
legenheid en de continuï-
teit van de zorg blijft. Be-
windvoerder Paul van de
Laarschot zegt bij herha-
ling ‘geen mededelingen’
te kunnen doen. Bronnen
dicht bij de reddingsopera-
tie zeggen echter dat er
een flink dispuut is tussen
de bewindvoerder en de
SVB die volgens Van de
Laarschot bepaalde aan-
vullende financiële toezeg-
gingen zou hebben ge-
daan. Het lijkt echter dat
SVB-directeur Philip Mar-
tis voet bij stuk houdt, na
de noodlijdende kliniek al
met substantiële bedragen
te hebben voorgefinan-
cierd.

Uur U Taams Kliniek

Sambil is er klaar voor

Sambil is ready for Curaçao! Zo liet managing director Jonathan Cohen onlangs tijdens een
gesprek en rondleiding door het winkelcentrum te Veeris tegenover deze krant weten. Als alles
volgens planning verloopt, opent de shopping mall - de eerste echte op Curaçao - in maart 2015
gefaseerd zijn deuren met verschillende winkels, een bioscoop met 6 zalen beheerd door
Cinemark, een sportschool en een hele reeks restaurants. FOTO KIM SAMBO

Sint Maarten 
unaniem tegen
aanwijzing

Heyliger verwacht 
golf aanwijzingen

Op pagina 4

Bij Reforma geen 
screening nodig

Op pagina 2

‘Sambil geen
bedreiging’

Op pagina 14+15


