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Geachte heer xxxx, 

 

Afgelopen juli heb ik een drietal rapporten aangeboden aan het bestuurscollege 

van Bonaire. Deze rapporten had ik opgesteld naar aanleiding van klachten van 

burgers rondom het aanvragen van een taxivergunning.  

 

Uit de onderzoeken is mij gebleken dat de huidige procedure en werkwijze 

rondom het verstrekken van een taxivergunning onvoldoende garantie geeft voor 

objectiviteit bij de toewijzing van die vergunningen. Daarom heb ik u een aantal 

aanbevelingen ter verbetering van dit proces gedaan. Ik heb u verzocht hier 

binnen drie maanden op te reageren. Deze reactie is uitgebleven en dat baart mij 

zorgen. 

 

Burgers van Bonaire mogen er op rekenen dat de Nationale ombudsman hun 

overheid met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen ondersteunt bij de 

verdere ontwikkeling van het bestuur op de eilanden. In gesprekken met u is mij 

vaak gebleken dat u het belang van deze onderzoeken onderschrijft. Te vaak 

echter blijft daadwerkelijke actie uit nadat ik mijn aanbevelingen gedaan heb. Zo 

ook nu.  

 

Graag ontvang ik een schriftelijke reactie op mijn aanbevelingen. Ik verzoek u 

hierbij vooral ook toe te lichten wat voor concrete verbeteringen u heeft 

doorgevoerd in het proces van verlening van taxivergunningen. De bewuste 

rapporten stuur ik als bijlage mee. 

 

Een kopie van deze brief heb ik ook verzonden aan de eilandsraad. Ook is de 

brief geplaatst op onze website www.nationaleombudsman.nl. 
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Ter informatie stuur ik u hierbij een afschrift van mijn brief gericht aan het 

bestuurscollege van Bonaire. Ik verzoek u deze brief voor te leggen aan de 

eilandsraad. 

 

De brief is ook geplaatst op onze website www.nationaleombudsman.nl. 

 

Contact 

Hebt u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met xxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. U kunt haar op maandag, dinsdag en woensdagochtend 

(CET) bereiken via telefoonnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

en e-mailadres xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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