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Onderwerp

Advies bij verzoek tot uitstel jaarrekening 2016 openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Plasterk,
Op 12 juli jl. heeft het openbaar lichaam Bonaire verzocht om uitstel voor indiening van
de jaarrekening 2016, de betreffende brief is als bijlage bij deze brief opgenomen. Het
College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) adviseert u hierbij
nader hierover.
Uit artikel 31 lid 1 van de Wet FinBES volgt dat een openbaar lichaam voor 15 juli van
het jaar volgend op het begrotingsjaar, de jaarrekening, accountantsverklaring en het
accountantsverslag dient op te leveren. Bonaire verzoekt in haar brief om uitstel tot
uiterlijk 1 september 2017. Als oorzaak wordt genoemd “een samenloop van
omstandigheden”. Op basis van brieven van de accountant en het bestuurscollege aan
de eilandsraad stelt het Cft vast dat er over en weer sprake is van verwachtingen die
niet zijn waargemaakt. Als gevolg daarvan is de accountantscontrole nog niet afgerond.
Het Cft adviseert u om uitstel te verlenen conform het verzoek van Bonaire op grond
van de volgende overwegingen:
•

Het gevraagde uitstel is met circa 6 weken relatief beperkt van aard. Gegeven
de huidige stand van zaken is het niet realistisch deze termijn te verkorten.

•

De jaarrekening 2016 zoals deze is aangeboden aan de eilandsraad ter
vaststelling toont een overschot van USD 2.243.102. Aldus is er geen sprake
van een te compenseren tekort en ook geen aanleiding tot wijziging van de
begroting 2017 hiervoor.
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Het Cft betreurt het dat het openbaar lichaam Bonaire, in tegenstelling tot voorgaande
jaren, niet in staat is gebleken de jaarrekening tijdig op te leveren. Het niet tijdig
kunnen opleveren van de jaarrekening betekent dat het financieel beheer van het
openbaar lichaam Bonaire verbetering behoeft. Het Cft vraagt al geruime tijd aandacht
voor de verbetering van het financieel beheer. Het Cft constateert dat er weliswaar
stappen zijn gezet om de bestaande procedures en processen door te lichten en aan te
scherpen, maar dat bij de implementatie van de aanbevelingen uit de financieel
beheerrapporten te weinig voortgang is geboekt.
De ambitie die Bonaire heeft uitgesproken om een goedkeurende accountantsverklaring
bij de jaarrekening 2017 te krijgen, is in de optiek van het Cft praktisch niet meer
haalbaar. Het Cft heeft in een recent gesprek het bestuurscollege gewezen op de
noodzaak om de maatregelen ter verbetering van het financieel beheer op korte termijn
te implementeren. Het Cft adviseert dat ultimo 2017 de twee trajecten: “Waardering
van de debiteuren en belastingvorderingen” en het “Ontbreken van de beschrijving van
de administratieve organisatie en interne controle met betrekking tot de directie Ruimte
& Ontwikkeling” afgerond zijn. Daarnaast is aangegeven dat acht cruciale vacatures,
onder meer ter versterking van de financiële functie, ultimo 2017 dienen te worden
ingevuld. Het bestuurscollege heeft de noodzaak hiervan erkend en toegezegd de
procedure voor het einde van het jaar af te willen ronden. Het Cft blijft de voortgang
van de verbetering van het financieel beheer nauwlettend monitoren.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Prof.dr. R.H.J.M. Gradus
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