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Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst 
Openbare Werken voor het dienstjaar 2020 

 

 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor 
het dienstjaar 2020, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Op grond van artikel 3, tweede lid, j° artikel 36 van de Comptabiliteits-
verordening 1989 (AB 1989 no. 72) dient aan de memorie van toelichting een overzicht 
van de vorderingen en schulden te worden toegevoegd. Aan deze bepalingen is niet 
voldaan en dit overzicht dient met het oog op de inzichtelijkheid en volledigheid alsnog 
te worden toegevoegd. 
 
2. Wederom is dit jaar, evenals bij de ontwerp-begrotingen van de Dienst Openbare 
Werken (DOW) van de voorgaande dienstjaren, geen raming opgenomen voor de 
kostenpost 4399 ‘kosten voorgaande jaren’. Met klem wordt geadviseerd om deze 
kostenpost alsnog te begroten en de totale begrote kosten en middelen voor het 
dienstjaar 2020 op basis hiervan aan te passen. De Raad wijst er (nogmaals) op, dat het 
ontbreken van reële ramingen en het gebruik maken van stelposten ten koste gaat van 
het realiteitsgehalte van de ontwerp-begroting. Dit hindert de Staten in zijn 
oordeelsvorming en derhalve in het uitoefenen van het budgetrecht.  
 
3. In de toelichting staat evenals in de DOW-begroting van 2019 dat ‘als onderdeel 
van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu (ROIM) de DOW tot 
taak heeft het op beleids- en planmatige wijze zorgdragen voor en/of bijdragen aan een 
goed geordende en een kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving van Aruba’.1  Een 
planmatige aanpak veronderstelt ramingen voor meerdere jaren. Er wordt echter geen 
blijk gegeven van deze meerjarenramingen. Evenmin wordt ingegaan op een 
prioriteitsstelling van uit te voeren projecten. De Raad herhaalt dat het hierdoor 

                                                                 
1 MvT, p. 2. 
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onduidelijk is hoe deze planmatige werkwijze zich vertaalt naar de in 2020 uit te voeren 
werkzaamheden en de daarmee gemoeide uitgaven. Hij beveelt nogmaals aan om in de 
toelichting aan te geven (a) welke werkzaamheden de komende jaren uitgevoerd zullen 
moeten worden, (b) aan welke projecten prioriteit wordt gegeven en (c) wat het 
uitvoeren van die werkzaamheden in totaal en per jaar gaat kosten.  
 
4. In 2020 zal de DOW opnieuw structureel kleine aannemers inzetten voor het 
uitvoeren van diverse werkzaamheden. Volgens de toelichting zal het in 2020 om 131 
kleine aannemers (‘contractors’) gaan die allen bestaan uit drie-persoonsploegen. Een 
groot deel van de totale operationele kosten van de DOW zal derhalve wederom 
‘contractors’ betreffen (i.c. 26% van de totale begrote kosten). Ook hier herhaalt de 
Raad zijn aanbeveling om ter zake meer inzicht te verschaffen en aan te geven op grond 
van welke criteria besloten wordt of en welke werkzaamheden aan de ‘contractors’ 
worden uitbesteed. De Raad vraagt zich daarbij af hoe er effectief controle kan worden 
uitgeoefend op een zo versnipperd geheel en of er voldoende objectieve maatstaven dan 
wel parameters met iedere ‘contractor’ zijn afgesproken waarop de controle op de 
uitgevoerde werkzaamheden is gebaseerd. 
 
 Het valt de Raad hierbij tevens op dat in de toelichting wordt vermeld dat de 
DOW - naast zijn eigen personeel – ook aandacht zal besteden aan het ‘upgraden’ van de 
kennis en vaardigheden van de ‘contractors’.2 Onduidelijk is waarom de DOW meent dat 
hij zorg moet dragen voor het verhogen dan wel verbeteren van het kennis- en 
vaardigheidsniveau van de ‘contractors’. De Raad meent dat dit niet helemaal strookt 
met de basisgedachte voor het uitbesteden van bepaalde taken (i.c. het gebruik maken 
van de diensten van de ‘contractors’). De ‘contractors’ zijn immers (private) partijen 
van wie – gelet op de daar aanwezige kennis en vaardigheden en de te leveren kwaliteit 
– om kosten-efficiency redenen de diensten worden ingekocht. Het rechtstreeks 
bekostigen van deze ‘upgrade’ van de ‘contractors’ door de DOW is uit dit oogpunt 
derhalve niet goed te plaatsen. Aanbevolen wordt om gelet op het voornoemde ter zake 
dit voornemen uit te wijden. 
  
5.  De Raad heeft uit de toelichting kunnen opmaken dat de DOW ten aanzien van de 
subafdeling belast met de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) een aantal 
actiepunten op de agenda heeft staan voor 2020 voor wat betreft het onderhoud.3 De 
Raad vraagt zich gelet hierop af of de DOW hiermee niet (meer) voornemens is om de 
rwzi’s te verzelfstandigen c.q. te privatiseren (i.c. af te staan aan een private partij die 
het beheer hiervan wil overnemen). De Raad heeft begrepen dat de rwzi van Bubali in 
slechte staat verkeert en dat de rwzi van Zeewijk niet optimaal functioneert. In het 
verlengde hiervan heeft hij ook begrepen dat er een mogelijkheid bestaat dat de rwzi’s 
                                                                 
2 MvT, p. 6. 
3 MvT, p. 15 en 16. 
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door een private partij zouden kunnen worden overgenomen volgens het ‘invest, 
operate, maintain’-model. Dit zou betekenen dat de beheers- en onderhoudskosten en 
de nodige investeringen voor rekening komen van deze partij en deze het ‘gezuiverde’ 
water op zijn beurt verkoopt als alternatieve irrigatiebron voor o.m. de hotels. De Raad 
vraagt zich af in hoeverre dit voorstel in overweging wordt genomen. Dit te meer gezien 
het feit dat dit een besparing oplevert voor de DOW (en dus het Land) qua 
onderhoudskosten en nodige investeringen. Aanbevolen wordt om in de toelichting 
hierop in te gaan. 
 
5. De in 2017 bij de DOW ondergebrachte PPP-Unit is tijdelijk belast met Public 
Private Partnership-projecten (PPP’s). De taak van de unit is het voorbereiden, het 
(juridisch) ondersteunen en het begeleiden van PPP’s en het toezicht houden op het 
contractbeheer van de Green Corridor en de Watty Vos Boulevard. Geconstateerd is dat 
voor het begrotingsjaar 2020 wederom kosten zijn begroot ten aanzien van deskundig 
advies ter ondersteuning van de PPP’s. Gezien het feit dat de PPP-unit tijdelijk belast is 
met de PPP’s adviseert de Raad in de toelichting aan te geven hoe ver deze projecten 
inmiddels zijn gevorderd en in welke mate deze unit de komende jaren nog 
ondersteuning behoeft. 
 
6. Geconstateerd is dat onder de afdeling Beheer infra, onder de post 8413 
(dienstverlening derden), Afl. 2,5 miljoen aan inkomsten is begroot. De gerealiseerde 
inkomsten voor deze post waren volgens de concept-jaarrekening 2018 voor het 
dienstjaar 2018 Afl. 863.624,=. Onduidelijk is wat ten grondslag ligt aan deze toename 
in 2020 ten opzichte van 2018. Hierop dient in de toelichting te worden ingegaan. 
 
 De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het 
onderhavige ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten 
aan te bieden, dan nadat met het voorgaande rekening is gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
_________________     _______________________ 
mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 
 


