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Focus-onderzoek naar de Wederopbouwgelden voor Sint Maarten

VOORWOORD

Sint Maarten is in september 2017 getroffen door de orkanen Irma en Maria. Deze orkanen hebben
enorme schade aangericht. Uit het rapport van de Ombudsman, genaamd: “Home Repair: a revelation
of a social crisis” blijkt dat persoonlijke situaties anno 2019 schrijnend zijn. Wederopbouw kost veel
tijd en vergt financiële ondersteuning. Verschillende partijen hebben plannen voor de wederopbouw
opgesteld.
Middels een Focus-onderzoek willen wij in kaart brengen wie de actoren zijn, waar de
verantwoordelijkheden liggen en wat de status is van de (komende) projecten. Een Focus-onderzoek
is een nieuw type onderzoek dat zich onderscheidt van reguliere onderzoeken door de aansluiting bij
de ‘actualiteit’ en de weergave van feiten zonder aanbevelingen of conclusies. Nederland heeft in 2018
een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Ons onderzoek onderscheidt zich van andere gedane
onderzoeken omdat wij middels een hands-on aanpak, met behulp van directe communicatie met de
stakeholders in Sint Maarten, onze informatie hebben kunnen vergaren.
Dit rapport is tot stand gekomen op basis van de vrijwillige bijdrage van alle betrokken partijen. Wij
willen hierbij specifiek het kabinet van de Minister-President, de Stuurgroep en het National Recovery
Program Bureau (NRPB) bedanken voor hun bijdrage.
Ook mag hierbij de Algemene Rekenkamer Nederland niet onbenoemd blijven. Wij willen het
projectteam aldaar bedanken voor de samenwerking, welke wij als zeer positief hebben ervaren.
Elke link in het rapport verwijst naar een brondocument. Het staat de lezer vrij om zich verder te
verdiepen in de materie of het openbare brondocument te gebruiken.
Ten tijde van het schrijven van dit rapport is de wereld geconfronteerd met COVID-19 (ook wel
Coronavirus genoemd). De (economische) impact van dit virus is nochtans onbekend. Dát het een
cruciale negatieve impact heeft, is evident. Vanwege de nog dagelijks veranderende ontwikkelingen
en de daarmee gepaarde onzekerheden hebben wij ervoor gekozen om de gevolgen niet verder in dit
rapport te belichten. Uiteraard houdt ook de Algemene Rekenkamer de situatie nauw in de gaten.
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S AMENVATTI NG

Ingevolge artikel 39 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer, kunnen wij mededelingen doen. Dit rapport
betreft zo een mededeling.
Op 10 november 2017 besluit de ministerraad in Nederland om een bedrag van € 550 miljoen ($ 548,5 miljoen)
te reserveren voor de Wederopbouw van Sint Maarten. Het geld wordt beschikbaar gesteld als gift in een
wederopbouwfonds. Het gestorte deel in het fonds wordt beheerd door de Wereldbank. Om in aanmerking te
komen voor gelden uit het Fonds dienen de ministeries, of een derde partij, een projectplan op te stellen en een
procedure te volgen. De belangrijkste actoren in het proces zijn:
-

Nederland (donor, maakt op initiatief van de Wereldbank tranches (geld) over);

-

de Wereldbank (de beheerder van het fonds, initiatiefnemer voor het aanvragen van een storting door
Nederland en verricht onderzoek voor de implementatie van een project);

-

de overheid van Sint Maarten (stelt projectvoorstellen op en stuurt deze door aan de Stuurgroep);

-

de Stuurgroep (beoordeelt projectvoorstellen unaniem);

-

het Nationaal Programmabureau Wederopbouw (NRPB, zelfstandig bestuursorgaan en zorgt voor de
voorbereiding, coördinatie, uitvoering en evaluatie van projecten die uit het Fonds worden
gefinancierd).

De verhouding tussen Nederland en de Wereldbank is in een overeenkomst (Administration Arrangement)
geregeld. Daar staat onder andere in wanneer tranches worden overgemaakt als aanvulling in het Fonds. Eind
2019 zijn twee van de vier tranches gestort in het fonds ($ 307,5 miljoen). Zonder nadere afspraken hoeft
Nederland na 2020 geen tranches meer over te maken.
Eind 2019 zijn 6 projecten in uitvoering en is in totaal $ 203 miljoen goedgekeurd aan projecten. Een bedrag van
$ 32 miljoen is daadwerkelijk uitgekeerd aan projecten. Dat is 5,8 procent van het totaal beschikbaar gestelde
bedrag. Eind 2019 zijn acht projecten in voorbereiding. Het geschatte bedrag voor deze projecten is $ 177,0
miljoen.
De uitdaging is om in de komende periode ervoor te zorgen dat het uitkeren van geld versnelt. In het geval dat
er na 2025 nog geld in het Fonds zit en het Fonds houdt op te bestaan, zal de Wereldbank het resterende bedrag
terugstorten aan Nederland.
De verwachting is dat we dit jaar een bovengemiddeld actief orkaanseizoen tegemoet gaan. Samen met de COVID19 crisis is het voor alle actoren een nóg grotere uitdaging om huizen, scholen en shelters op tijd orkaan-gereed
te maken, voor zover dat nog niet is gebeurd.
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1

ONS OND ERZOEK

1.1

Grondslag voor het onderzoek

Artikel 39 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer geeft ons de bevoegdheid om mededelingen
te doen. Dit rapport betreft zo een mededeling. Alle informatie in dit rapport is openbaar en afkomstig
van partijen op vrijwillige basis. Het rapport is een cumulatie van feiten en bevat geen aanbevelingen,
conclusies of oordelen.
1.2

Doel en onderzoeksvragen

Het Focus-onderzoek heeft tot doel om feitelijke informatie omtrent de wederopbouwgelden in kaart te
brengen door middel van de beantwoording van de volgende vraag:
Hoeveel van de € 550 miljoen, dat door Nederland beschikbaar is gesteld voor de wederopbouw, is tot en
met 31 december 2019 uitbetaald of toegekend?”
De volgende deelvragen zijn opgesteld:

1.3

1.

Wie zijn de betrokkenen bij de wederopbouw?

2.

Wat zijn hun verantwoordelijkheden?

3.

Welke plannen zijn er opgesteld en wat is de status van de uitvoering?

4.

Tot wanneer heeft Sint Maarten de tijd om de beschikbaar gestelde middelen uit te geven?

Leeswijzer

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde: de betrokkenen bij de wederopbouw en hun
verantwoordelijkheden (hoofdstuk 2). We tonen tevens tot wanneer Sint Maarten de tijd heeft om
beschikbaar gestelde middelen te alloceren of uit te geven. In hoofdstuk 3 tonen we de plannen en de
status van de uitvoering.
Op basis van de verzamelde informatie en gevoerde gesprekken tonen we in hoofdstuk 4 de uitdagingen
waar Sint Maarten de komende tijd voor staat.
Wij besluiten dit rapport met de reactie van de NRPB op ons rapport (hoofdstuk 5).
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D E BETROK K ENEN EN HUN VERANTWOORD ELI J K HED EN

2.1

De betrokkenen en hun verantwoordelijkheden

2.1.1

Nederland
De Nederlandse ministerraad heeft op 10 november 2017 besloten om een bedrag van € 550 miljoen te
reserveren voor de Wederopbouw van Sint Maarten. Hiervan is € 80,0 miljoen aangemerkt als directe
steun aan Sint Maarten. Maximaal € 470,0 miljoen ($ 548,5 miljoen)1 wordt als gift2 beschikbaar gesteld
via een trustfonds onder beheer van de Wereldbank; het “Wederopbouwfonds” (hierna: het Fonds). De
middelen worden in vier tranches door Nederland overgemaakt. Voor wat betreft de einddatum voor het
overmaken van het geld, zijn wij in openbare bronnen twee data tegenkomen. In maart 2018 heeft de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief opgesteld waarin staat dat de
wederopbouwmiddelen op de Nederlandse begroting zijn gegarandeerd tot en met eind 2021. In de
Begroting 2019 Koninkrijksrelaties (gepresenteerd in september 2018) staat echter dat Nederland tot
2021 tranches zal overmaken aan de Wereldbank, ten behoeve van het Fonds. De Wereldbank neemt het
initiatief om een tranche aan te vragen bij Nederland. 3

In totaal is $ 548,5 miljoen beschikbaar gesteld voor in het Fonds.
Sinds 2017 zijn 2 van de 4 tranches gestort, gelijk aan $ 305,7 miljoen. In 2018 is
liquiditeitssteun verleend. Het resterende bedrag van ongeveer $ 222 miljoen is (nog)
niet overgemaakt.
Op 1 januari 2021 hoeft Nederland geen tranches (geld) meer te storten aan het Fonds.

Op 31 december 2025 wordt het trustfunds in principe opgeheven. Om aanspraak te kunnen maken op
het gehele bedrag uit het Fonds is het noodzakelijk dat er projectvoorstellen worden opgesteld. Gebeurt
dat niet, dan bestaat de kans dat het resterende bedrag terugvloeit in de Nederlandse staatskas.

Figuur 1: Geldstroom

Wij hanteren een wisselkoers die gelijk is aan (€ 1 = $1,167). Wij merken op dat het Jaarverslag 2019 van het Wederopbouwfonds een
bedrag van $ 554,3 miljoen noemt. De afwijkingen hebben te maken met de wisselkoersen die worden gehanteerd op verschillende data.
2 Zie in de link bij vraag 31.
3 Artikel 4 van de Administration Arrangement.
1
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2.1.2

De overeenkomst tussen Nederland en de Wereldbank
Op 16 april 2018 hebben Nederland en de Wereldbank een “Administration Arrangement” ondertekend.4
In deze overeenkomst staan de doelen en activiteiten vermeld die worden gefinancierd vanuit het Fonds.
De Administration Arrangement vermeldt verder vier data voor het overmaken van de tranches.
Afhankelijk van de snelheid van implementatie van de projecten en hoeveelheid geld dat beschikbaar is
in het Fonds, kan de Wereldbank in overleg met Nederland besluiten om het betalingsschema aan te
passen.5 Tot op het moment van publiceren van dit rapport heeft Nederland twee van de vier tranches
overgemaakt. De reden voor het uitblijven van de laatste twee tranches is niet gecommuniceerd met het
NRPB.6

Figuur 2: Overeenkomst tussen Nederland en de Wereldbank

2.1.3

De overheid van Sint Maarten
De overheid van Sint Maarten heeft samen met de Wereldbank het National Recovery and Resilience Plan
- A roadmap to Building Back Better (hierna: NRRP) opgesteld. Dit plan is op 27 augustus 2018
goedgekeurd door de Staten van Sint Maarten. Het plan beschrijft alle activiteiten die benodigd zijn voor
het herstel en hoeveel geld daarvoor benodigd is per fase.7 Om in aanmerking te komen voor gelden uit
het Fonds dienen de ministeries, of een derde partij, een projectplan op te stellen. Het projectplan dient
goedgekeurd te worden door de stuurgroep van het Fonds. De Minister-President houdt toezicht op de
uitvoering van de taken van de NRPB, die onder haar politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid valt.8

2.1.4

De stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit drie personen. Nederland, de Wereldbank en Sint Maarten hebben elk één een
vertegenwoordiger. Zij beslissen unaniem op een projectvoorstel. Indien akkoord, wordt er geld
gereserveerd voor dat project. De Wereldbank en de overheid werken dan het project verder uit voor
implementatie. Het NRPB vervult hierbij een coördinerende en ondersteunde rol. Op basis van de
aangeleverde informatie onderzoekt de Wereldbank het project verder.9

In haar reactie van 24 april 2020 geeft de NRPB aan dat de overheid van Sint Maarten geen partij is in de overeenkomst. Zij is niet nauw
betrokken geweest tijdens de onderhandelingen. De overheid heeft geen zeggenschap in de oprichting en regelgeving van het Fonds.
5 Artikel 4 van de Administration Arrangement.
6 Bespreekverslag tussen de Algemene Rekenkamer en de NRPB d.d. 20 februari 2020.
7 Onmiddellijk: 1 jaar na de orkaan (2018); Kort: 2 jaar na de orkaan (2019); Middel: 3 tot 4 jaar na de orkaan (2020 t/m 2021) ; Lang:
meer dan 5 jaar na de orkaan (2022 e.v.).
8 Tijdelijke Landsverordening Nationaal Programmabureau Wederopbouw, Memorie van Toelichting algemeen deel.
9 Bespreekverslag tussen de Algemene Rekenkamer en een lid van de Stuurgroep op 12 maart 2020.
4
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2.1.5

De Wereldbank
De Wereldbank beheert het Fonds. Zij nemen het initiatief om de storting van een volgende tranche aan
te vragen bij Nederland. Nadat de Stuurgroep unaniem een beslissing heeft gemaakt, start de fase van
project preparation (fase 2 van de Wereldbank project cyclus). Het project wordt voorbereid door de
ontvanger (vaak de overheid van Sint Maarten) samen met de Wereldbank en de NRPB.10 Hiervoor vraagt
de Wereldbank informatie op bij (voornamelijk) de overheid, indien deze niet is aangeleverd bij het
projectplan. Ook kan het zijn dat de Wereldbank extra informatie benodigd heeft. 11
Middels het afsluiten van een subsidieovereenkomst (Grant Agreement) is er een toezegging voor de
uitvoering van het project en de gelden voor het project. Op het moment dat er een toezegging is kan
Nederland het geld niet terugvorderen.12
Om in aanmerking te komen voor geld uit het Fonds moet voldaan worden aan de procedures van de
Wereldbank. Figuur 3 toont de cyclus van 6 stappen die de Wereldbank hanteert voor de implementatie
van een project. Klik hier voor een nadere uitwerking van de procedures van de Wereldbank.

Figuur 3: Wereldbank project cyclus

Meerdere factoren zijn bepalend voor het tempo waarmee geld uit het fonds wordt verstrekt. Hoe beter
de voorbereiding van de overheid, hoe korter de preparation stage (zie stap 2 in Figuur 3). Zo worden
projecten goedgekeurd door de stuurgroep, maar kan de start van een project nog een jaar duren.
Op 31 december 2025 wordt het trustfunds in principe opgeheven. Uitbetaling na 2025 zal alleen
geschieden indien deze datum schriftelijk wordt aangepast. In het geval dat er na 2025 (of een ander
schriftelijk vastgestelde data) nog geld in het Fonds zit, zal de Wereldbank dit terugstorten aan
Nederland.13 In haar reactie geeft de NRPB aan dat er momenteel gesprekken in voorbereiding zijn om de
deadline te verlengen.14

10
11
12
13
14

Reactie NRPB van 24 april 2020.
Bespreekverslag tussen de Algemene Rekenkamer en een lid van de Stuurgroep op 12 maart 2020.
Artikel 5.2 van de Administration Arrangement.
Artikel 5.1 van de Administration Arrangement.
Reactie NRPB van 24 april 2020.
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2.1.6

Het Nationaal Programma Bureau (NRPB)
Het Land heeft in december 2018 bij tijdelijke landsverordening, het Nationaal Programmabureau
Wederopbouw (hierna: NRPB) opgericht. De NRPB is een zelfstandig bestuursorgaan en valt niet binnen
de reguliere overheidsorganisatie. Hoofdtaken van de NRPB zijn om te zorgen voor de voorbereiding,
coördinatie, uitvoering en evaluatie van projecten die uit het Fonds worden gefinancierd.
In haar reactie op dit rapport geeft de NRPB aan dat zij niet verantwoordelijk is voor de implementatie
van alle projecten uit het Fonds. Sommige projecten, zoals het Hospital project zijn niet door de NRPB
geïmplementeerd en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de NRPB. Andere projecten zijn
geïmplementeerd samen met een partner, zoals het geval is bij project inzake de luchthaven. 15
De NRPB heeft 10 personen in dienst en werkt met 10 consultants. Ze verwachten in januari 2020 een
personeelsbezetting nodig te hebben van ten minste 46 personen voor de komende jaren. Dit heeft te
maken met het aantal komende projecten en de grootte daarvan.16

2.2

Proces voor toekenning wederopbouwgelden

Figuur 4 toont het proces voor de goedkeuring van een project en het verkrijgen van geld uit het Fonds.

Figuur 4: Stappen voor toekenning wederopbouwgeld

2.2.1

Afwijking van het proces
De eerste vier projecten17 waren allen noodprojecten. Er is toen afgeweken van de standaard Wereldbank
procedures. Deze projecten waren tevens goedgekeurd door de Wereldbank nog voordat de Stuurgroep
was opgericht.
De doorlooptijd van de preparation stage (stap 5 en 6) verschilt per project. Dit is afhankelijk van de
kwaliteit van de voorbereiding door de overheid. Is de kwaliteit minder, dan zal de Wereldbank meer werk
moeten verrichten.18

Reactie NRPB op het rapport, d.d. 24 april 2020.
Idem.
17 Emergency Recovery Project I, Emergency Debris Management Project, Emergency Income Support and Training Project and the Hospital
Resiliency & Preparedness Project.
18 Bespreekverslag tussen de Algemene Rekenkamer en een lid van de Stuurgroep op 12 maart 2020.
15
16

Algemene Rekenkamer |6

Focus-onderzoek naar de Wederopbouwgelden voor Sint Maarten

3

HET WED EROPBOUWFOND S

Dit hoofdstuk toont welke wederopbouwplannen er zijn opgesteld en wat de status hiervan is. Ook tonen
we een overzicht van de toegewezen en uitbetaalde gelden uit het Fonds.
3.1

De wederopbouwplannen

3.1.1

Het National Recovery and Resilience Plan

Figuur 5: de drie kernpunten van de NRRP

In juni 2018 heeft de overheid het National
Recovery and Resilience Plan (hierna: NRRP)
opgesteld. In Augustus 2018 heeft de Staten
het plan goedgekeurd. Er zijn drie belangrijke
onderwerpen wanneer het gaat om het NRRP.
Figuur 5 toont de drie onderwerpen.
3.1.2

Het Strategic Framework
Op 1 augustus 2019 is een Strategic Framework opgesteld. Het Framework is aangenomen door de
Stuurgroep met daarin de geplande samenwerking tussen de Wereldbank en de overheid. Het Strategisch
Framework is gebaseerd op de NRRP, het overheidsprogramma 2018-202219 en de Administration
Arrangement. Het Strategisch Framework geeft ook aan wat de doelstelling van de het Fonds is en wat de
focuspunten zijn. Het Framework zal eind juni 2021 geëvalueerd worden om waar nodig de
focusdoelstellingen en de doelen aan te passen.

3.2

Gefinancierde projecten uit het Wederopbouwfonds

Per 31 december 2019 heeft Nederland $ 305,7 miljoen (van $ 548,5 miljoen) overgemaakt naar het
Fonds. Op dat bedrag is eind 2019 $10,9 miljoen aan rente verdiend (totaal $ 316,6 miljoen). Er is voor
$ 203 miljoen goedgekeurd aan projecten. Er is eind 2019 in totaal $ 46,1 miljoen uitgekeerd. Figuur 6
toont een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van (en aan) het Fonds.

Figuur 6: Ontvangsten en uitgaven van het Fonds per 31 december 2019 (in miljoen USD)

Ten tijde van het schrijven van dit rapport is een nieuwe regering aangetreden (regering Jacobs II). Met de regering komt ook een nieuw
overheidsprogramma. Wij hebben geen kennis kunnen nemen van het programma.
19
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De Wereldbank beheert het Fonds. Voor elke

Figuur 7: Uitgekeerd uit het Fonds

ondertekende subsidieovereenkomst ontvangt zij
3% van het bedrag van de subsidieovereenkomst. 20
De Wereldbank verricht ook ondersteuning bij de
voorbereiding en implementatie van de projecten,
advies- en analysewerkzaamheden. Tot en met eind
2019 bedroegen de kosten $ 14,1 miljoen.21 De
kosten van de Wereldbank worden gefinancierd uit
het Fonds.
Tabel 1 geeft een overzicht van de zes projecten die momenteel in uitvoering zijn, inclusief het bedrag
wat is uitbetaald en de status van het project.

Tabel 1: Projecten in uitvoering, inclusief geld wat is toegezegd en is uitgekeerd per 31 december 2019
Projecten in uitvoering

Toegezegd

Uitgekeerd

($ miljoen)

($ miljoen)

1

Emergency Recovery Project I

55,2

11,46

2

Emergency Income Support and Training

22,5

14,10

3

St. Maarten Hospital Resiliency & Preparedness

25

2,84

4

Emergency Debris Management Project

25

3,64

5

Airport Terminal Reconstruction

72

0

6

Red Cross Roof Repair Project

3,6

0

203.3

32.04

Totaal

Eind 2019 zijn acht projecten in voorbereiding waarvoor nog geen subsidieovereenkomst is ondertekend.
Het geschatte totaal bedrag voor deze projecten is $ 177,0 miljoen. Tabel 2 toont de status van deze
projecten eind 2019:22

Tabel 2: Projecten in voorbereiding
Projecten in voorbereiding

Geschat

Akkoord

Verwachte goedkeuring

($ miljoen)

Stuurgroep (S) of

door de Wereldbank

Wereldbank (W)

(in 2020)

1

Enterprise Support Project

2
3

Civil Society Partnership Facility
for Resilience Project
Child Protection and Development Project

4

Digital Government Transformation Project

5

Resilient Schools Project

30*

6

Road Connectivity and Resilience
Improvement Project
Solid Waste Management and Environmental
Improvement Project
Public Finance, Social Insurance and
Resilience Development Policy Operation

20
35

onbekend

onbekend

30

datum onbekend (S)

7
8

Totaal

35

april 2019 (W)

kwartaal 1

7

mei 2019 (S)

kwartaal 1

5

juli 2019 (S)

kwartaal 1

15

onbekend

kwartaal 3

juli 2019 (S)

kwartaal 3

april 2019 (S)

eind 2020

onbekend**

177

*Excluding $ 5 million allocated towards a UNICEF program for the youth, schools and the library.
**De overheid moet aan beleidsacties voldoen om in aanmerking te komen voor de 2 tranches van $ 15 miljoen.

20
21
22

Artikel 9.1 van de Administration Arrangement.
Annual Report Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund, 2019, tabel 1, pagina 15.
Annual Report 2019 Sint Maarten, Reconstruction and Resilience Trust Fund.
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D E UI TD AGI NGEN

1.

Van de $ 548,5 miljoen die sinds 2017 beschikbaar is gesteld, is eind 2019 voor in totaal $ 32 miljoen
(5,83%) daadwerkelijk uitgekeerd aan projecten. Betrokkenen gaven aan dat de uitdaging is om in
de komende periode ervoor te zorgen dat dit versnelt.23 Een goede voorbereiding van de overheid in
samenwerking met de Wereldbank, kan ervoor zorgen dat projecten sneller worden gestart /
gefinancierd. De uitdaging is om hier in de komende tijd afstemming in te vinden. In het geval dat er
na 2025 nog geld in het Fonds zit en het Fonds houdt (conform de Administration Arrangement) op
te bestaan, zal de Wereldbank dit terugstorten aan Nederland.24

2.

Op 10 juli 2018 is het Emergency Recovery Project I goedgekeurd. Het project draagt bij aan de
wederopbouw van basisvoorzieningen: o.a. belangrijke openbare gebouwen, huizen, scholen en
shelters. Een bedrag van $ 11,46 miljoen is tot nu toe uitgekeerd van het totale bedrag van $ 55,2
miljoen. De verwachting is dat we dit jaar een bovengemiddeld actief orkaanseizoen tegemoet gaan.
De huidige COVID-19 crisis vraagt om een heldere prioritering: wat moet men als eerste doen met
minder middelen? Het komende orkaanseizoen samen met de COVID-19 crisis zorgen voor een nóg
grotere uitdaging om huizen, scholen en shelters op tijd orkaan-gereed te maken, voor zover dat nog
niet is gebeurd.

3.

Het verhogen van de capaciteit vormt een andere belangrijke uitdaging. Dit heeft te maken met het
aantal komende projecten en de grootte daarvan. Onvoldoende capaciteit heeft als gevolg dat
planningen niet worden gehaald. Van het opstellen van projectplannen (en het overmaken van
tranches), tot aan het daadwerkelijk uitvoeren van projecten. De uitdaging is om met een plan te
komen waarin staat uitgelegd hoe meer capaciteit zal worden gerealiseerd.
De wederopbouw activiteiten staan voor uitdagingen wat betreft het aantrekken van bedrijven voor
dringende werken, voornamelijk vanwege de kleine markt en de kleine bedrijven op het eiland,
evenals de concurrentie voor arbeid met andere bedrijven post-Irma.

4.

De uitdaging blijft om bedrijven te bereiken en te betrekken bij de wederopbouw. Bedrijven zijn vaak
niet bekend met de (aanbestedings)procedures van de Wereldbank. Dit vertraagt de uitvoering van
projecten. De uitdaging is om lokale bedrijven en andere stakeholders te blijven informeren over de
procedures, en waar nodig ondersteuning te bieden.

Voor meer informatie over de wederopbouw van Sint Maarten klik:

23
24

Bespreekverslag met NRPB de Algemene Rekenkamer en de NRPB op 20 februari 2020.
In haar reactie van 24 april 2020 geeft de NRPB aan dat er momenteel gesprekken in voorbereiding zijn om de deadline te verlengen.
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REACTI E S BETROKK ENEN

5.1

Reactie van de NRPB

In haar reactie van 24 april 2020 vermeldt de NRPB dat het rapport over het algemeen een overzicht
biedt op hoog niveau van het trustfonds, toepasselijke procedures, lopende projecten en belangrijkste
uitdagingen.
De NRPB spreekt haar waardering uit voor de Algemene Rekenkamer voor het samenstellen van dit
rapport en hoopt dat het zal bijdragen tot een beter begrip van het wederopbouw proces en de rol van
het Trustfonds en de NRPB.
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