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Reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2017 openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Rijna,
Op 6 december jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Cft) van uw bestuurscollege een aangepaste derde uitvoeringsrapportage (UR)
ontvangen over het begrotingsjaar 2017. Eerder, op 13 november, was een andere versie
ingediend. In de afgelopen periode hebben diverse afstemmingen plaatsgevonden hetgeen
erin heeft geresulteerd dat het Cft een gewijzigde en nader toegelichte UR heeft ontvangen.
Bij de uitvoeringsrapportage (UR) is ook een vierde begrotingswijziging (BW) over het
begrotingsjaar 2017 ingediend. Het advies op de vierde BW ontvangt u in een afzonderlijke
brief. Hierbij ontvangt u de reactie van het Cft op de ingediende UR.
Begrotingsuitvoering
Tot en met het derde kwartaal 2017 presenteert het OLB USD 46.850.013 aan baten en
USD 40.899.178 aan lasten. Het resultaat tot en met het derde kwartaal is als volgt
USD 5.950.834 positief. Het positief resultaat is mede vanwege hogere baten (o.a.
erfpacht, hazardspelen belasting en vergunningen). De baten bestaan uit de vrije
uitkering (USD 20.669.326), bijzondere uitkeringen (USD 5.745.345) en overige baten
waaronder de lokale heffingen. In tegenstelling tot eerdere rapportages is bij deze UR
een jaarprognose gevoegd die uitgaat van een positief saldo van USD 2.163.319 over
2017.
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Personeel
Het verstrekte personeelsoverzicht dat bij de derde UR is ingediend toont aan dat het
aantal FTE’s in dienst van het openbaar lichaam per ultimo september 2017 met 322
binnen de goedgekeurde begroting 2017 (340) is gebleven. De totale personeelslasten
bedroegen tot en met het derde kwartaal USD 12.379.285. Voor het gehele jaar 2017 is
oorspronkelijk USD 19.449.472 begroot. Door middel van de begrotingswijzigingen
wordt de personeelsbegroting inclusief de vierde begrotingswijziging verlaagd met USD
1.101.833 naar USD 18.347.639. Het Cft constateert dat de personeelslasten binnen de
goedgekeurde begroting 2017 zijn gebleven. Het aantal vacatures dat in het derde
kwartaal 2017 is ingevuld, is vijf FTE’s. Tot en met het derde kwartaal zijn vier van de
acht cruciale functies vervuld. Wat betreft de overige cruciale vacante functies herinnert
het Cft u eraan dat conform eerdere afspraak met het OLB deze per 31 december
ingevuld dienen te zijn.
Liquiditeit
Conform het Geïntegreerd Middelenbeheer (GMB) ultimo september 2017 bedraagt de
liquiditeitspositie van Bonaire circa USD 15.203.218. Hiervan is USD 6.020.330
geoormerkt voor bijzondere uitkeringen waardoor een saldo van USD 9.182.888 aan vrij
besteedbare middelen resteert. Een toename ten opzichte van het vorige kwartaal van
USD 7.258.678). Het Cft adviseert het openbaar lichaam om prudent beleid te blijven
voeren en om een analyse uit te voeren ter bepaling van een adequaat aan te houden
minimum liquiditeitspositie.
Financieel beheer
Bij de 3 e UR is een update van het Plan van Aanpak Financieel Beheer Openbaar
Lichaam Bonaire gevoegd. Het betreft hier de conceptversie per 31 oktober 2017.
Het Cft ziet dit uitvoeringsplan als een instrument voor de implementatie en de
monitoring van de diverse in te zetten acties. Van enkele zaken wordt in deze nieuwe
versie voortgang gemeld. Zo is in het kader van de volledigheid en juistheid van de
opbrengsten van de diverse belastingmiddelen en overige activiteiten, inmiddels een
programma van eisen opgesteld. Door vier leveranciers zijn offertes ingediend, welke
op dit moment worden beoordeeld. Daarnaast wordt melding gemaakt van de
ingebruikname van een nieuwe applicatie door Belastingdienst Caribisch Nederland
(BCN). Hierdoor is het inzicht voor het OLB ten aanzien van belastingdebiteuren
toegenomen, wat tot een verbetering van het inningsproces leidt.
Verder wordt aangegeven dat de nog ontbrekende rapportages m.b.t. aandachtsgebied
1: Niet uit de balans blijkende verplichtingen en aandachtsgebied 5: Waardering van de
post Kortlopende Schulden in september opgeleverd zijn.
Afgezien van bovenstaande zaken, is uit de update van het Plan van Aanpak slech ts een
beperkte voortgang te bespeuren. Zo is bij de diverse acties nog steeds geen concreet
en haalbaar tijdspad opgenomen, zodat een goede monitoring tot op heden niet
mogelijk is. Het Cft dringt er nogmaals op aan om een tijdsplanning op te maken en
deze op korte termijn, binnen twee weken naar het Cft te mailen.
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Het uitvoeringsplan zal in de diverse overleggen tussen het Cft en het OLB nader
inhoudelijk besproken worden. Daarnaast verzoekt het Cft nogmaals in toekomstige
rapportages dieper in te gaan op de actuele stand van zaken ten aanzien van de
implementatie.
Het Cft vraagt verder uw speciale aandacht voor het verder invulling geven en
vaststellen van een grond- en dividendbeleid. Vanwege het ontbreken van deze
beleidstukken is het OLB genoodzaakt wijzigingen in de begroting 2017 aan te brengen
en bij het ontbreken hiervan zal mogelijk ook in de begroting 2018 wijzigingen moeten
worden aangebracht.
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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