Werkwijze
Coördinatie Commissie Maatschappelijke
Bijdrage

Maatschappelijke Bijdrage
Het LRO (Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling) jo. Ruimtelijke ontwikkelingsplan
(ROP) en/of bestemming in erfpachtvoorwaarden zijn instrumenten waarmee de wetgever
en de overheid het ontwikkelingsproces van Aruba proberen te sturen.
De -veelal negatieve- sociaal economische impact van het toenemende aantal commerciële
projecten, welke veelal niet of in grote mate niet voor de lokale bevolking zijn bedoeld, is
signiﬁcant. Er is een spanningsveld tussen de gekozen vrije economie en de zogenoemde
“carrying capacity” (draagvermogen) van Aruba. Het is over de jaren duidelijk geworden dat

de negatieve maatschappelijke impact van de projecten wordt onvoldoende direct voelbaar
wordt gecompenseerd. Om enigszins hieraan tegemoet te komen is het vast beleid in
Aruba dat projectontwikkelaars die een erfpacht perceel gegund krijgen voor het
ontwikkelen van een commercieel project een door de minister van Ruimtelijke
Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu vastgesteld promillage van de investering gemoeid
met het project als maatschappelijke bijdrage overmaken aan een charitatieve instelling.
Op dit moment is het promillage 7.5 promille van de totale investering van het project.

De Coördinatie Commissie Maatschappelijke Bijdrage
De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens om het
toekennings proces met betrekking tot de maatschappelijke bijdrage op een transparante
wijze te laten geschieden, maar ook de wijze van aanwending van de gelden daadwerkelijk
wordt gecontroleerd.
Op 29 augustus 2018 heeft de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en
Milieu bij ministeriële beschikking genummerd MinROIM 4398/18 een coördinatie
commissie sociaal maatschappelijke bijdrage ingesteld.

Samenstelling en Proﬁelschets van de leden van de
Commissie
De samenstelling van de Coördinatie Commissie is in de ministeriële beschikking
genummerd MinROIM 4398/18 omschreven als een commissie bestaande uit 7 leden te
weten: Vertegenwoordigers van:
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●

Het ministerie van Milieu (twee), waarvan 1 lid de voorzitter en 1 lid de secretaris is;

●

Het ministerie van Cultuur (een);

●

Het ministerie van Sport (een);

●

Het ministerie van Innovatie (een);

●

De Directie Infrastructuur en Planning (een);

●

De Directie Natuur en Milieu (een).

De leden mogen geen belangenverstrengeling hebben met aan te melden charitatieve
instellingen. De deskundigheid van de leden dient elkaar te complementeren, en gestreefd
wordt naar een (1) deskundige op het gebied van ﬁnanciële administratie.

Taken van de Commissie
De taken van de Commissie zijn in de ministeriële beschikking genummerd MinROIM
4398/18 beschreven, zijnde:
●

Het ontwikkelen en uitvoeren, en voor zover noodzakelijk wijzigen van een adequaat
beleidsplan;

●

Het ontwikkelen van een reglement inhoudende de werkwijze van de Commissie;

●

Het uitoefenen van toezicht en controle op de juiste aanwending van de aan de
charitatieve organisaties ter beschikking gestelde gelden alsook nakoming van de
gestelde voorwaarden;

●

Het opstellen van ﬁnanciële weergave in de vorm van jaarverslagen en deze ter
goedkeuring aanbieden aan de MinROIM vervolgens de Ministerraad gevolgd door
de Staten van Aruba.

De Commissie dient haar werkwijze schriftelijk vast te leggen en te publiceren.
De werkwijze van de Commissie dient een transparante en objectief toetsbare
selectiemethode in te houden van de charitatieve instelling aan welke een door de
projectontwikkelaar over te maken sociaal maatschappelijke bijdrage wordt overgemaakt.
De Commissie dient voorts controle uit te oefenen op de wijze waarop de charitatieve
instelling de ontvangen gelden heeft aangewend.

Welke Charitatieve Instellingen kunnen aanmelden ?
De Commissie zal haar werkzaamheden elk jaar aanvangen met een aanmeldingsronde
van 1 maand. Tijdens deze aanmeldingsronde kunnen Charitatieve Instellingen met de
volgende doelen zich aanmelden:
●
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Natuur/Milieu conservering;

●

Innovatieve doelstelling;

●

Culturele doelstelling;

●

Sport doelstelling;

Voorwaarde

voor

de

acceptatie

van

de

aanmelding

is

dat

de

instelling

een

rechtspersoonlijkheid bezit, geen winstbejag heeft, ingeschreven is bij de Kamer van
Koophandel en haar jaarrekening/ﬁnancieel jaarverslag van het voorgaande jaar kan
overleggen.
De instelling dient een verklaring omtrent belasting gedrag van de DIMP te kunnen
overleggen indien deze niet bij Landsverordening is vrijgesteld van het doen van aangifte
van belasting.
Bij de aanmelding dient een heldere omschrijving van de geplande projecten en wenselijke
projecten inclusief de wenselijkheid begroting te worden gevoegd voor het jaar.
Ieder jaar dient de charitatieve instelling zich opnieuw aan te melden.
De aanmeldingen geschieden bij de Dienst Infrastructuur en Planning. Hiertoe zal speciaal
formulier worden opstelt waarbij tevens alle bescheiden dienen te worden gevoegd.
Onvolledige aanmeldingen worden niet geaccepteerd.

De selectie van de Charitatieve Instellingen
De Commissie zal na sluiting van de aanmeldingsronde en goedkeuring van de
aanmeldingen -rekening houdende met de prioriteitstelling van het op dat moment relevante
beleid van de overheid- eerst een selectie van meest noodzakelijke doelen maken.
De aangemelde charitatieve instellingen worden dan eerst conform deze prioriteiten van
doelen gerangschikt.
Vervolgens wordt de haalbaarheid van de projecten binnen de doelen getoetst.
De volgorde van de aangemelde charitatieve instellingen wordt aan de hand van de
prioriteitstelling en haalbaarheid bepaald. Deze vastgestelde volgorde wordt gedurende
het gehele jaar aangehouden.

4

De Commissie is enkel bevoegd om in overleg met de betrokken minister en met
schriftelijke toestemming van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en
Milieu af te wijken van de vastgestelde volgorde.

Hoogte van toegekende bijdragen
De Commissie houdt rekening met de begroting van een project van een charitatieve
instelling. Dit kan betekenen dat een projectontwikkelaar de opdracht kan krijgen om diens
bijdrage

in

verschillende delen naar verschillende charitatieve instellingen moet

overmaken. Dit kan echter ook betekenen dat de charitatieve instelling haar bijdrage in
verschillende delen op verschillende tijdstippen kan ontvangen indien een enkele bijdrage
niet voldoende is voor het uitvoering van het project.
De betaling van de bijdrage geschiedt door rechtstreekse overboeking van de
projectontwikkelaar aan de geselecteerde charitatieve instelling.
Richtlijn is dat de maximale bijdrage Aﬂ. 25.000,= is. Overschrijding van het bedrag is een
discretionaire bevoegdheid van de MinROIM op advies van de Coördinatiecommissie.

Omgaan met de toegekende bijdrage
De Commissie dient erop toe te zien dat er direct contact met de charitatieve instelling die
gelden ontvangt wordt gelegd zodat de aanwending van de gelden, de aanvang en planning
van het project kan worden vastgelegd.
De Commissie kan daarbij ook de verplichting opleggen dat bij afronden van het project dit
in de media wordt gepubliceerd.
De charitatieve instelling dient conform planning voortgangsrapportages aan de commissie
doen toekomen en een ﬁnanciële project administratie bij te houden. De Commissie dient
erop toe te zien dat de charitatieve instellingen de gelden conform vastgesteld plan
aanwenden. Bij projecten met een geldelijk belang van meer dan Aﬂ. 25.000,= kunnen
aanvullende

projectmanagement

Coördinatiecommissie.
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voorwaarden

worden

gesteld

door

de

Aan het einde van het project dient de charitatieve instelling een eindverslag op te stellen
conform de door de Centrale Accountantsdienst in 2016 vastgestelde ‘Template Activiteiten
Rapportage’ en zal de commissie een eindcontrole doen.

Verantwoording
De Coördinatie Commissie legt verantwoording af aan de minister van Ruimtelijke
Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu (minROIM) alsmede de betrokken ministers.
De Coördinatie Commissie dient ieder kwartaal een rapportage te maken over de
toekenning van maatschappelijke bijdragen, voortgang van projecten en uitgevoerde
controles. Onderdeel van dit verslag zijn de voortgangsrapportages, ﬁnanciële project
administratie en eindrapportages van de charitatieve instellingen. Begin December van
ieder jaar maakt de Coördinatie Commissie een eindverslag en doet zij een aanbeveling
voor de prioriteitenstelling van het volgende jaar.

Aanpassen werkwijze
Ieder jaar evalueert de Coördinatie Commissie haar werkwijze. Indien zij aanpassingen en
of aanvullingen wenselijk acht dient zij hiertoe toestemming te krijgen van de minister.
Na verkregen toestemming wordt de vernieuwde werkwijze gepubliceerd.
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