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Onderwerp:

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot regeling van de
inrichting en de organisatie van het secretariaat van de Raad van Advies (uw
volgno. LH-11/0013).

Advies:

Met verwijzing naar uw spoed -adviesverzoek d.d. 30 augustus 2011 om het oordeel
van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling
hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d. 5 oktober 2011 en 9 en 16
oktober 2012, bericht de Raad u als volgt.
Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot
regeling van de inrichting en de organisatie van het secretariaat van de Raad van
Advies strekt er volgens de considerans toe de inrichting van het secretariaat van
de Raad van Advies op hoofdlijnen te regelen.
Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van toelichting
alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft de Raad
aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.
Algemene opmerkingen

De praktijk sinds 10 oktober 2010 heeft bewezen dat de formatie van het
secretariaat van de Raad van Advies aanpassingen en uitbreiding behoeft.
Hierdoor wil de Raad van Advies binnenkort het functieboek van het Secretariaat
Raad van Advies d.d. 27 juli 2010 laten aanpassen zodat hij zijn wettelijke taken
naar behoren kan uitvoeren.
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Bij brief van 9 februari 2011 van de Minister van Algemene Zaken met "ons
nummer: 583/11" is de waardering van de functie van secretaris van de Raad
van Advies gesteld op de hoogste schaal van de hoogst betaalde ambtenaar van
het land, welke momenteel schaal 17 is met maximaal 20 tredes.
Gezien het feit dat de wijziging van het functieboek van het Secretariaat Raad
van Advies nog de nodige tijd zal vergen, heeft de Raad besloten om dit
adviesverzoek niet langer aan te houden.
Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard
In de bijlage zijn vermeld de opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard .
Conclusie
Concluderend geeft de Raad de regering in overweging omtrent het onderhavige
ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen nadat
reken ing is gehouden met het bovengestelde.
Sint Maarten, 16 oktober 2012
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BIJLAGE bij het advies d.d. 16 oktober 2012, RvA no. SM/09-1 1/1 2-LB
Opmerkin gen van redactionele en wetstechnische aard

Het ontwerp geeft de Raad aanleiding tot het maken van de volgende
wetstechnische en redactionele opmerkingen.
Artikel 2. eerste lid
In artikel 1 van het ontwerp-Iandsbesluit inrichting en organisatie secretariaat
Raad van Advies en in de toelichting wordt uitdrukkelijk verwezen naar het
Functieboek en Formatieplan Raad van Advies. Het is de bedoeling dit plan
onderdeel te laten uitmaken van het ontwerp-Iandsbesluit. Uit het Functieboek en
Formatieplan Raad van Advies blijkt dat het de eerste taak van de secretaris is
het zorgdragen voor het opstellen van een jaarplan. Het komt de Raad daarom
voor deze taak in het eerste lid van artikel 2 op te nemen en dit artikellid als volgt
te formuleren:
De secretaris stelt in overleg met de vice-voorzitter van de Raad van Advi es een
jaarplan op. In dit jaarplan wordt in ieder geval opgenomen:
a. een planning van werkzaamheden voor het secretariaat voor het komende
begrotingsjaar;
b. de begrote inzet van mensen en middelen;
c. de planning van de uit te brengen gevraagde en ongevraagde adviezen .
Artikel 2. tweede lid
"Deze planning" vervangen door: Het jaarplan.
Artikel 2. derde lid. eerste zin
o "Ter zake van" wordt vervangen door: Voor wat betreft.
o In de eerste regel kan vervallen: "Die ten grondslag ligt aan de planning".
Het is immers niet juist dat de inzet van mensen en middelen ten
grondslag ligt aan het jaarplan, aangezien de inzet van mensen en
middelen onderdeel uitmaakt van die planning .
Artikel 2. vierde lid. eerste zin
o In de eerste volzin "de planning" vervangen door: het jaarplan. De rest
van de zin kan vervallen .
o "als bedoeld in het eerste lid" kan vervallen omdat deze zinsnede
overbodig is.
o De secretaris is in overleg met de vice-voorzitter verantwoordelijk voor de
uitvoering van het jaarplan, daaronder is begrepen dat de secretaris de
uitvoering van het jaarplan en de te verrichten onderzoeken in het
betreffende begrotingsjaar bewaakt.
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Artikel 2, vierde lid, laatste zin
o

o

In de laatste zin van het vierde lid van artikel 2 wordt verwezen naar de
beheersovereenkomst, bedoeld in het derde lid van artikel 2. Zowel in de
beheersovereenkomst zelf als in de toelichting bij artikel 2 wordt
gesproken over het personeelsbeheer, het financieel beheer en het
materieel beheer. Hierdoor dient de term "materieel beheer" ook in het
vierde lid van artikel 2 te worden opgenomen.
na artikel 26 dient de komma te vervallen.

Artikel 2, vijfde lid
o

o

Het vijfde lid van artikel 2 dient als volg t te luiden: De uitvoerin g van het
jaarplan en van de begroting in het betreffende begrotingsjaar worden
betrokken bij de verantwoording van de besteding van de middelen.
"waaronder de opstelling van de jaarrekening : kan vervallen. In een
jaarrekening wordt immers de besteding van de middelen verantwoord .
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