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ter uitvoering van de artikelen 25a , 25aa en 25b van het Rechtspositiebesluit ambtenaren
BES en de artikelen 9 en 11 van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2016 (AB 2016, no. 13)
(Besluit aanwijzing en vergoeding rampen - en crisisorganisatie) .

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
Overwegende:
- dat het Openbaar Lichaam Bonaire conform de Veiligheidswet BES een generiek,
algemeen plan heeft vastgesteld , waarin multidisciplinaire voorbereidingen worden
getroffen en uitvoeringspraktijken voor crisisbeheersing en rampenbestrijding warden
beschreven;
dat het ter uitvoering van de artikelen 25a, 25aa en 25b van het Rechtspositiebesluit
ambtenaren BES , wensel ijk is regels te stellen met betrekking tot de aanwijzing van
ambtenaren van het openbaar lichaam Bonaire die deel nemen aan bijeenkomsten ,
opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van rampenbestrijding ;
dat het ter uitvoering van de artikelen 25a, 25aa en 25b van het Rechtspositiebesluit
Ambtenaren BES wensel ijk is regels te stellen met betrekking tot de aanwijzing van
ambtenaren die beschikbaar dienen te zijn om bij calam iteiten werkzaamheden
verrichten , of op afroep werkzaamheden dienen te verrichten bij calam iteiten ;
dat aan de ambtenaar die aangewezen is om een taak te vervullen in de rampen - en
crisisorganisatie, jaarlijks in december een extra beloning wordt toegekend als bedoeld in
artikel 25aa van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
dat aan de ambtenaar. die is aangewezen om bij calamiteiten op afroep werkzaamheden
te verrichtten ingeval van het verrichten van deze werkzaamheden , een toelage wo rdt
toegekend , als bedoeld in artikel 11 van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2016;
Oat aan de ambtenaar, die is aangewezen om beschikbaar te zijn, een toelage wordt
toegekend als bedoeld in artikel 9 van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2016;
Gelezen :
het advies van de directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning , de afdeling Personeel &
Organisatie van 16 juli 2019)
Gelet op:
de artikelen 25a, 25aa en 25b van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES en de artikelen
9 en 11 van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2016;

HEEFT BESLOTEN
Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen:
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Artikel 1
In dit eilandsbesluit wordt verstaan onder:
a. aanwijzing : de schriftelijke mededeling van het bevoegd gezag aan degene die een taak
of functie heeft binnen de rampenorganisatie ;
b. aangewezen ambtenaar: de ambtenaar die een aanwijzing heeft ontvangen;
c. besluit: het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
d. CoPI of Commando Plaats Incident: het onderdeel van de rampenorganisatie dat belast
is met de operationele leiding ter plaatse van een incident;
e. extra beloning: de extra beloning bedoeld in artikel 25aa, derde lid van het
Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
f. toelage: de toelage bedoeld in artikel 25a en artikel 25b van het besluit en artikel 9 en
artikel 11 van de Bezoldigingsregeling Bona ire 2016.
Artikel 2
1. Met uitzondering van ambtenaren die ten tijde van het inwerking treden van dit
eilandsbesluit vermeld zijn op de lijst "Bereikbaarheidsgegevens rampenorganisatie
Bonaire", wordt de ambtenaar aangewezen, nadat deze in de gelegenheid is gesteld een
zienswijze kenbaar te maken.
2. Artikel 10 Bezoldigingsregeling Bonaire 2016 is van toepassing op de aanwijzing .
Artikel 3
1. De aangewezen ambtenaar is verplicht deel te nemen aan bijeenkomsten, opleidingen,
trainingen en oefeningen op het gebied van de rampenbestrijd ing .
2. De aangewezen ambtenaar verricht op afroep werkzaamheden die behoren tot de taak
of functie binnen de rampenorganisatie waartoe de ambtenaar is aangewezen .
3. De aangewezen ambtenaar die deel uit maakt van het CoPi , houdt zich volgens het
beschikbaarheid schema bedoeld in artikel37c, tweede lid van het Besluit, beschikbaar
om op afroep werkzaamheden te verrichten .
Artikel 4
1. Aan de aangewezen ambtenaar word! een extra beloning toegekend .
2. Aan de aangewezen ambtenaar die deel uit maakt van het CoPI wordt een toelage
toegekend ad USO. 1,50, per uur dat de ambtenaar beschikbaar is geweest.
3. Aan de aangewezen , ambtenaar wordt een toelage toegekend in het geval
werkzaamheden zijn verricht bij calam iteiten die niet behoren tot zijn normale
werkzaamheden , op:
a. maandag tot en met vrijdag tussen 0:00 en 6:00 uur of tussen 20:00 en 24 :00 uur,
USO 2.25 per gewerkt uur;
b. zaterdag en zondag 0:00 en 24:00 uur, USO 4,50 per gewerkt uur, en
c. een feestdag als bedoeld in artikel 37, onderdeel j , van het Besluit USO 9,00.
Artikel 5
In de aanwijzing wordt de naam van de functie of taak vermeld die de ambtenaar vervult
binnen de rampenorganisatie en welke toelage aan de ambtenaar wordt toegekend .
Artikel 6
Oit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen word! aangehaald als· Besluit
aanwijzing en vergoeding rampen- en crisisorganisatie.
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Artikel 7
Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregel, treedt in werking 8 dagen na afkondiging.

16 NOV 2019
van het openbaar lichaam Bonaire,
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