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Onderwerp

Reactie op de tweede uitvoeringsrapportage 2017 openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Rijna,
Op 2 aug jl. heeft het Cft van uw bestuurscollege de tweede uitvoeringsrapportage (UR)
ontvangen over het begrotingsjaar 2017, vergezeld van de derde begrotingswijziging
(BW) 2017. Het advies op de derde BW 2017 ontvangt u in een afzonderlijke brief. Hierbij
ontvangt u de reactie van het Cft op de ingediende tweede UR.
Het Cft constateert dat pas na verzoek een toelichting bij de gepresenteerde cijfers is
gestuurd. Het Cft adviseert u dit tijdig bij volgende rapportages bij te voegen.
Daarnaast is in de UR verwezen naar een concept implementatieplan ten aanzien van de
verbetering van het financieel beheer. Dit stuk is inmiddels nagestuurd door het
openbaar lichaam Bonaire.
Begrotingsuitvoering
Het overzicht van baten en lasten tot en met het tweede kwartaal laat USD 29.797.204
aan baten zien en USD 24.293.428 aan lasten en daarmee een positief saldo van USD
5.503.776. De begrotingsuitvoering verloopt volgens plan, waarbij er eind dit jaar
volgens het openbaar lichaam nog steeds een nihil saldo wordt verwacht. De derde
begrotingswijziging (BW) is budgetneutraal waardoor het begrotingstotaal van USD
56.692.122 ongewijzigd blijft. In een separate adviesbrief aangaande de BW gaat het
Cft in op de interne verschuivingen aan de lasten kant. Het Cft heeft positief
geadviseerd op de derde BW 2017.
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Personeel
Het verstrekte overzicht van personeel toont aan dat het aantal FTE’s in dienst van het
openbaar lichaam per ultimo juni 2017 met 328 binnen de goedgekeurde begroting
2017 (340) is gebleven. De totale personeelslasten bedroegen tot en met het tweede
kwartaal USD 8.495.720. Voor het gehele jaar 2017 is USD 19.449.472 begroot
Als zodanig zijn het aantal FTE’s in dienst van het OLB en de bijbehorende lasten binnen
de goedgekeurde begroting 2017 gebleven. Het aantal vacatures dat in het tweede
kwartaal 2017 is ingevuld, is vier FTE’s.
Op 20 juni heeft uw college met het Cft afgesproken dat een achttal, voor de
verbetering van het financieel beheer, cruciale functies uiterlijk eind december 2017
vervuld zullen zijn. Het Cft heeft vernomen dat in verband hiermee een overeenkomst is
gesloten met een headhuntingsbureau. Het Cft verneemt in de volgende rapportage
graag de ontwikkelingen op dit gebied.
Liquiditeit
Conform het Geïntegreerd Middelenbeheer (GMB) ultimo juni 2017 bedraagt de
liquiditeitspositie van Bonaire circa USD 14.166.664. Hiervan is USD 6.907.986
geoormerkt voor bijzondere uitkeringen waardoor een saldo van USD 7.258.678 aan vrij
besteedbare middelen resteert. Een beperkte daling ten opzichte van het vorige
kwartaal (ultimo maart 2017 was dit USD 7.479.239). Het Cft adviseert het openbaar
lichaam om prudent beleid te blijven voeren.
Financieel beheer
Op basis van de door het OLB ontvangen eindrapportages in het kader van het
Verbetertraject Financieel beheer van het openbaar lichaam Bonaire, is een concept
uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan maakt deel uit van het Plan van Aanpak.
Alhoewel het nog een conceptversie betreft, geeft deze versie reeds een beeld van hoe
het plan er uiteindelijk komt uit te zien.
Het Cft ziet dit uitvoeringsplan als een instrument voor de implementatie en de
monitoring van de diverse in te zetten acties. Graag zou het Cft nog zien dat er in de
definitieve versie bij de diverse acties aandacht wordt besteed aan een concreet en
haalbaar tijdspad, opdat ook op dat punt de voortgang gemonitord kan worden. Het
uitvoeringsplan zal in de diverse overleggen tussen het Cft en OLB nader inhoudelijk
besproken worden. Daarnaast verzoekt het Cft in toekomstige rapportage de actuele
stand van zaken ten aanzien van de implementatie op te nemen.
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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Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire
De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire
Het interim hoofd Financiën van het openbaar lichaam Bonaire

