2009 no. 101

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSVERORDENING van 31 december 2009 tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2001 (AB 2002 no. 33)

Uitgegeven, 31 december 2009

De minister van Justitie,
A.L. Dowers

Pagina 2

Afkondigingsblad van Aruba 2009 no. 101

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
dat het, in verband met artikel 11.5 van de Staatsregeling van Aruba en de afspraken
die bij de formatie van het op 30 oktober 2009 aangetreden kabinet zijn gemaakt over
een aanpassing van de taken tussen de ministeries, wenselijk is de naamgeving en taken van de ministeries te wijzigen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:
Artikel I
In de Landsverordening instelling ministeries (AB 2002 no. 33) worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1. De volgende ministeries worden ingesteld:
het ministerie van Algemene Zaken;
het ministerie van Justitie en Onderwijs;
het ministerie van Financier, Communicatie, Utiliteiten en Energie;
het ministerie van Volksgezondheid en Sport;
het ministerie van Integratie, Infrastructuur, en Milieu;
het ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur;
het ministerie van Toerisme, Transport en Arbeid.

B. de artikelen 4 tot en met 10 komen te luiden:
Artikel 4
Tot de taak van de minister die in zijn benoemingsbesluit belast
is met het ministerie van Algemene Zaken, behoort de zorg voor:
- het algemeen regeringsbeleid;
- het algemeen voorlichtingsbeleid;
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het Koninkrijks-, samenwerkings- en buitenlands beleid;
de staatsveiligheid;
de openbare orde en veiligheid;
de overheidsorganisatie;
de algemene personeelsaangelegenheden van alle ministeries;
de bevolkingsadministratie;
de overheidsdocumentatie;
de overheidsautomatisering;
de hulpbestuurskantoren;
de overige administratieve aangelegenheden.
Artikel 5

Tot de taak van de minister die in zijn benoemingsbesluit belast
is met het ministerie van Justitie en Onderwij s, behoort de zorg voor:
de rechtshandhaving;
- de advisering inzake de bestuursrechtelijke en juridische aangelegenheden van alle ministeries;
de wetgeving voor alle ministeries;
het onderwijs;
het bibliotheekwezen.
Artikel 6
Tot de taak van de minister die in zijn benoemingsbesluit belast
is met het ministerie van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie, behoort de zorg voor:
het algemeen beheer van 's Lands middelen en het toezicht op de
besteding daarvan;
- het geldwezen;
het meldpunt ongebruikelijke transacties;
- de heffing en inning van belastingen;
de overheids-n.v.'s;
het water- en energiebeleid;
- het telecommunicatiewezen.
Artikel 7
Tot de taak van de minister die in zijn benoemingsbesluit belast
is met het ministerie van Volksgezondheid en Sport, behoort de zorg
voor:
- de volksgezondheid;
- de sociale- en volksverzekeringen;
- de sportaangelegenheden.
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Artikel 8
Tot de taak van de minister die in zijn benoemingsbesluit belast
is met het ministerie van Integratie, Infrastructuur en Milieu, behoort de
zorg voor:
het vreemdelingen- en integratiebeleid;
- de afgifte van verblijfsvergunningen;
- de advisering ter zake van naturalisatieverzoeken;
de infrastructuur van het Land;
het beheer van de onroerende overheidseigendommen;
de ruimtelijke ontwikkeling;
- de volkshuisvesting;
de registratie van kadastrale gegevens;
de milieu-aangelegenheden.
Artikel 9
Tot de taak van de minister die in zijn benoemingsbesluit belast
is met het ministerie van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, behoort de zorg voor:
- het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de economie van
Aruba;
- het verzamelen, verwerken en publiceren van statistische gegevens;
- de ontwikkelingssamenwerking;
- de sociale aangelegenheden;
de aanwijzing tot beschermd monument;
de culturele aangelegenheden.
Artikel 10
Tot de taak van de minister die in zijn benoemingsbesluit belast
is met het ministerie van Toerisme, Transport en Arbeid behoort de
zorg voor:
het toerisme;
de arbeidsverhoudingen;
- de her-, om- en bijscholing;
de landbouw, de veeteelt en de visserij;
- de lucht- en scheepvaartaangelegenheden;
de openbaar vervoeraangelegenheden.
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C. artikel 16 komt te luiden:
Artikel 16
Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening instelling ministeries 2010.
Artikel II
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Gegeven te Oranjestad, 31december 2009
F.J. Refunjol

De minister van Algemene Zaken,
M.G. Eman
De minister van Justitie,
A.L. Dowers
De minister van Financien en
Economische Zaken,
M.E. de Meza
De minister van Volksgezondheid, Milieu,
Administratieve en Vreemdelingenzaken,
R.W.M. Visser
De minister van Onderwijs, Sociale Zaken
en Infrastructuur,
O.B. Sevinger
De minister van Arbeid, Cultuur en Sport,
M.J. Hooyboer-Winklaar
De minister van Toerisme en Transport a.i,
M.J. Hooyboer-Winklaar

