
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Sint Maarten 

Nummer december 2018 

  

  

 

Beste lezer, 
 
Inmiddels is het orkaanseizoen voorbij op Sint Maarten. Gelukkig hebben de Bovenwindse Eilanden e
rustiger orkaanseizoen achter de rug dan vorig jaar, wat de eilanden in staat heeft gesteld hard te 
werken aan het herstel. VNG International heeft de overheid van Sint Maarten daarbij ondersteund. 

 

Project VNG International 
Het project “Recovery and Resilience of the Leeward Islands” dat VNG International namens 
de VNG uitvoert op Sint Maarten is gericht op het versterken van de overheid van Sint 
Maarten; enerzijds in haar capaciteit op het gebied van rampenvoorbereiding en 
rampenmanagement en anderzijds op het gebied van ‘building back better’ om toekomstige 
rampen te voorkomen en beperken.  Sinds maart 2018 werkt VNG International samen met 
de overheid van Sint Maarten aan deze thema’s. 

 

 

De stand van zaken 
Voorafgaand aan en tijdens het net afgelopen orkaanseizoen hebben de activiteiten van 
VNG International zich vooral gericht op resultaten die op korte termijn behaald konden 
worden, zodat Sint Maarten zo goed mogelijk voorbereid het nieuwe orkaanseizoen in kon 
gaan. Nu het seizoen voorbij is, werken we samen aan de meer structurele veranderingen in 
de crisismanagementstructuur. 

 



 

Partnerschap Sint Maarten en VNG 
Een mooie ontwikkeling in oktober was de wederzijdse
bevestiging van het partnerschap tussen Sint Maarten en de
VNG. Op 16 en 17 oktober deed de VNG-delegatie bestaande
uit VNG-voorzitter Jan van Zanen, plaatsvervangend directeur
Pieter Jeroense en senior beleidsmedewerker Maarten Beks,
Sint Maarten aan als deel van haar Antillenreis. De delegatie
bracht onder andere een bezoek aan de waarnemend minister-
president Wycliffe Smith, en besprak mogelijkheden tot verdere
samenwerking tussen de VNG en Sint Maarten.  

 

 

In dezelfde week bezochten minister-president Leona Marlin-
Romeo, de gevolmachtigd minister en haar plaatsvervanger de
VNG. De minister-president sprak haar waardering uit voor de
samenwerking bij het wederopbouwproject, en verzocht de VNG
delegatie om mee te denken over samenwerking vanuit de VNG
en Nederlandse gemeenten op meer terreinen. VNG
International zal dit de komende periode samen met de overheid
van Sint Maarten verder uitwerken in een concreet actieplan voor
verdere ondersteuning. Klik hier voor het nieuwsbericht.  

 

 

Activiteiten 
Sinds de vorige nieuwsbrief van 6 september is VNG International doorgegaan met het 
trainen van de ESF groepen. Binnen de rampenstructuur op Sint Maarten bestaan 10 
zogenaamde Emergency Support Functions (ESF), die tijdens de activering van de 
rampenstructuur elk een eigen taak hebben uit te voeren. 

 

 

Oefening ESF7 
Op 16 oktober organiseerde VNG International een
grote tsunami-simulatieoefening voor de noodhulpgroep van de
overheid van Sint Maarten die verantwoordelijk is voor evacuatie,
shelter, noodhulp en ‘mass care’ (ESF7). Dankzij de oefening
kreeg de noodhulpgroep meer inzicht in de taakverdeling en
dilemma’s rond een noodsituatie. De zogenaamde ‘table-top 
excercise’, een oefening waarbij een ramp wordt gesimuleerd om
personeel te trainen, volgde op de twee workshops in mei en juni
en werd georganiseerd om het rampenplan voor ESF7 af te
ronden en te testen.  

 



 

Gezamenlijke ESF oefening 
De verschillende ESF plannen zijn noodzakelijk voor goed 
functionerend crisismanagement, maar hoe werken de plannen
in de praktijk en in samenhang met elkaar? Om dit te oefenen is
op 16 november voor het eerst een grote, multidisciplinaire
crisisoefeninggeorganiseerd op Sint Maarten door een team van
VNG International in samenwerking met alle onderdelen van de
lokale crisisorganisatie. Na verschillende workshops en table
tops met de afzonderlijke ESF groepen gedurende het afgelopen
jaar, was deze crisisoefening bedoeld om de samenwerking
tussen de hulpdiensten en de ESF groepen in de praktijk te
oefenen en de werkwijze volgens de concept-deelplannen in
praktijk te brengen. De oefening werd voorbereid door een
workshop voor alle ESF-coördinatoren, en de oefening werd
gedaan door de Sint Maartense Ambulancedienst, Politie,
Brandweer, Rode Kruis, Wiems (Windward Islands Emergency
Medical Service) en ESF groepen 6, 7, 8 en 9.  

 

De oefening is zeer goed verlopen en alle deelnemers hebben 
meer inzicht gekregen in hun rol binnen de gehele 
crisisorganisatie op Sint Maarten. Met de kennis en ervaring uit 
deze oefening kunnen de deelplannen van de ESF’s worden 
afgerond. In 2019 wordt weer een crisisoefening georganiseerd 
waarbij de gehele crisisorganisatie wordt betrokken. 

 

 

Psychological preparedness 
Een deel van het project van VNG International richt zich op de ondersteuning van de Sint 
Maartense diensten gerelateerd aan psychologische voorbereiding op rampen. Eind 
november vonden er in dit kader door experts van ARKIN (geestelijke gezondheidszorg 
Amsterdam) trainingen plaats gerelateerd aan psychologische ‘preparedness’. Hiertoe zijn 
gedurende twee weken shelter managers, groepen van de lokale 
gezondheidszorgstichting, en wijkvertegenwoordigers georganiseerd. In 2019 en 2020 zal 
hier in dit project verder aan worden gewerkt. 

 

Verdere ontwikkelingen 
Op het gebied van ‘preparedness’ voor mogelijke toekomstige rampen wordt door de 
experts uit Nederlandse gemeenten samen met de Sint Maartense overheid hard gewerkt 
aan het updaten van het ‘emergency plan’ en de wetgeving daaromheen, aan verbeterde 
communicatiestrategie voor rampenmanagement, en verdere ondersteuning bij de 
ontwikkeling van de deelplannen van ESF groepen 6, 7 en 8. 
 
Verder is er een analyse van het rampen-informatiesysteem en informatie-administratie op 
Sint Maarten gestart, en zal VNG International zich in 2019 gaan richten op effectiever 



 

informatiemanagement zodat tijdens een ramp snel alle benodigde data op tafel kan liggen, 
en verspreid kan worden naar de verschillende ESF groepen. 
 
Ook in het thema ‘Building Back Better’ wordt er hard gewerkt aan het afronden van het 
advies voor het herzien van de bouwnormen met de bijbehorende actualisering van de wet- 
en regelgeving daaromtrent.  

 

 

Technical Assistance to the 
Ministry of VROMI 
Op 12 december vond de kick-off plaats van een nieuw project
waarmee VNG International het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur (VROMI) van
Sint Maarten zal ondersteunen. Op basis van verzoeken van de
overheid van Sint Maarten, heeft Staatssecretaris Knops van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken fondsen beschikbaar
gemaakt voor deze verdere assistentie van VNG International
aan Sint Maarten. Bekijk hier de video van de kick-off van de 
overheid van Sint Maarten. 
 
Binnen deze pilaar van ondersteuning aan de overheid van Sint 
Maarten biedt VNG International ‘coaching on the job’ aan 
verschillende departementen binnen het ministerie. VROMI zal 
samen met experts van Nederlandse gemeenten werken aan 
achterstallige verzoeken in de secties Vergunningen en 
Inspecties. Ook zal ondersteuning geboden worden op het 
gebied van Erfpacht. Bent u hierin geïnteresseerd? Bekijk dan 
de vacature ‘Erfpacht’. 
  

 

 

Inzet gemeentelijke experts 
Er zijn in het project momenteel verschillende groepen experts vanuit gemeenten en 
veiligheidsregio’s actief. Wij willen in het bijzonder de volgende gemeenten bedanken voor 
de inzet van hun ambtenaren: Amersfoort, Apeldoorn, Amsterdam, Leusden, Den Haag, 
Rotterdam, en Valkenburg aan de Geul. Daarnaast danken wij ook de veiligheidsregio’s van 
Utrecht, Noord-Holland-Noord, RAV Brabant, en het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters. 

 

De volgende editie 
In de volgende update in maart informeren we u graag verder over de resultaten en geplande 
activiteiten op deze en andere terreinen. Degenen die zich hebben aangemeld voor onze 
expert pool maar wiens expertise helaas niet direct gebruikt kan worden, houden we graag 



 

in onze database om waar mogelijk in een later stadium nog te gebruiken. Deze gegevens 
worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen van het project te realiseren. 

 

 

VNG International gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze 

vertrouwelijk. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met privacyofficer.vngi@vng.nl. 

Bedankt voor uw interesse! 

Voor meer vragen kunt u mailen naar Eline Vermeer (eline.vermeer@vng.nl). 

 

 
 

 

 

Contact opnemen 

Postbus 30435 

2500 GK  Den Haag 

Telefoon 070 373 84 01 

E-mail vng-international@vng.nl 

 

U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief afmelden 

 

  

 

 
 

 



 



 


