
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Noem het nieuwe
ziekenhuis naar professor Her-
bert Micheal ‘Bob’ Pinedo. Dat
is de oproep van een gistermid-
dag gelanceerde Facebookpagi-
na. Binnen een aantal uur had
de Facebookpagina al een vier-

honderdtal ‘likes’. Degenen die
het hebben ‘geliked’ reageren,
vanzelfsprekend, positief op het
idee om het nieuwe ziekenhuis
naar de Curaçaoënaar te noe-
men. ,,Zonder discussie doen. Is
voor ons een eer. Stel je voor een
logo met zo’n klinkende naam.

De
zusters
zouden
het gewel-
dig vin-
den”, is
een van
de reac-
ties.

De
vooraan-
staande
kankerspecialist Pinedo ontving
onlangs nog de David A. Kar-
nofsky Memorial Award 2014
voor zijn werk op het gebied van
kankeronderzoek. De Facebook-
pagina is te vinden onder ‘Hòs-
pital Profesor Dr. Herbert Mi-
chael ‘Bob’ Pinedo’.

In de Rijksministerraad
(RMR) van gisteren is uitvoerig
stilgestaan bij het financiële 
beleid van het kabinet Mike
Eman I. Minister Ronald
Plasterk (PvdA) van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft daarbij benadrukt ‘grote
zorgen’ te hebben. De kritiek
van het Nederlandse smaldeel in
de RMR richt zich met name op
het feit dat Aruba nog niet over
een vastgestelde begroting 2014
beschikt (deze ligt nog bij de
Raad van Advies) en dat er ook
dit jaar sprake zal zijn van 
een tekort dat ruim boven de
internationale 3-procents norm
ligt. Plasterk wilde na afloop van
de bijeenkomst slechts bevesti-
gen dat over de Arubaanse over-
heidsfinanciën was gesproken
en dat de RMR hecht aan het be-
lang van een sluitende begro-
ting. De minister wilde niet in-
houdelijk ingaan op de vraag wat
precies besproken is.

Uit een brief die de bewinds-
man gisteren aan het einde van
de middag naar de Tweede Ka-
mer stuurde met antwoorden op
vragen over het Jaarverslag Ko-
ninkrijksrelaties 2013, kan ech-
ter worden opgemaakt dat Den
Haag aanstuurt op het geven
van een aanwijzing. Op een in
het algemeen gestelde vraag
over de toepassing van de waar-
borgfunctie uit het Statuut, ant-
woordt Plasterk als volgt: ,,In-
dien nodig besluit de Rijksmi-
nisterraad tot het geven van een
aanwijzing, zoals de aanwijzing
aan Curaçao in 2012 of een aan-
wijzing aan de gouverneur zoals
die recent is gegeven aan Sint
Maarten en zoals mogelijk op kor-
te termijn speelt ten aanzien van
de overheidsfinanciën van Aruba.”

Een aankondiging die in het
gehele document niet nader
wordt toegelicht. Wel merkt de
bewindsman elders in het stuk
op ‘dat de financiële situatie van
Aruba mij, zoals eerder aangege-
ven in debat met uw Kamer, zor-
gen baart’. Plasterk voegt er aan
toe dat ‘er op dit moment geen
sprake is van een risico voor 
de Nederlandse begroting’ en
dat Aruba - in tegenstelling tot 
Curaçao en Sint Maarten - zijn
betalingsverplichtingen jegens
Nederland stipt nakomt. Tussen
Oranjestad en Den Haag bestaat
al langer verschil van inzicht in
hoe de gevolgen van de interna-
tionale crisis het beste kan wor-

den bestreden. Waar het kabinet
Rutte zwaar heeft ingezet op be-
zuinigingen om het begro-
tingstekort terug te dringen,
heeft de Arubaanse regering ge-
kozen voor een combinatie van
het hervormen van het sociaal-
zekerheidsstelsel, investeren in
wijken en infrastructuur en het
aanjagen van de economie.
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Aanwijzing
dreigt voor
Aruba
Van onze correspondent
Den Haag - Aruba dreigt een aanwijzing te krijgen om de
overheidsfinanciën op orde te brengen.

Gewapende
motorrijder
opgepakt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie heeft de
18-jarige S.S.G.T. opgepakt 
op verdenking van het overtre-
den van de Wapenwet. Donder-
dag om 15.57 uur kreeg de 
politie een tip binnen dat er 
een gewapende man op een mo-
tor op de Ronde Klipweg zou rij-
den.

Surveillerende agenten trof-
fen een motorrijder aan in de
buurt van Kirindongo Abou. De
politie gaf hierop deze bestuur-
der een stopteken en fouilleerde
hem. Hierbij trof de politie een
vuurwapen aan van het kaliber
.38 met zes bijbehorende kogels.
Het wapen zat verstopt in zijn
broek.

In een tas die T. bij zich droeg
trof de politie ook een poeder
aan, wat in beslag is genomen.
Ook werd in de tas nog een ko-
gel in aangetroffen. Naast de tas
met inhoud is ook de motor van
de 18-jarige in beslag genomen
voor verder onderzoek. De ver-
dachte is voorgeleid aan de hulp-
officier van justitie en deze heeft
bevolen hem vast te houden
voor verder onderzoek. 
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Binnen een aantal uur had de Facebookpagina al een vierhonderdtal ‘likes’.
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