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Onderwerp
Advies tweede begrotingswijziging 2018 openbaar lichaam Bonaire
Geachte heer Rijna,
Op 31 juli jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft)
van uw bestuurscollege de tweede uitvoeringsrapportage 2018 (UR) inclusief
begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2018 ontvangen. Hierbij ontvangt u
het advies van het Cft op de ingediende BW. De reactie op de UR ontvangt u in een
afzonderlijke brief.
Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting 2018.
De begroting van de gewone dienst inclusief eerste BW wordt per saldo verhoogd met
USD 15.600 naar USD 56.788.217. Het verwachte resultaat over 2018 blijft ongewijzigd
(nihil).
Op 25 juni heeft het Cft een advies uitgebracht op de eerste begrotingswijziging 2018.
Hierbij brengt het Cft onder uw aandacht dat de eerste begrotingswijziging nog niet is
vastgesteld door de eilandsraad en voor goedkeuring is doorgeleid naar de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Cft adviseert
dit zo spoedig mogelijk te realiseren en wil u erop attenderen dat de tweede BW pas
kan worden vastgesteld nadat de eerste BW door de eilandsraad is vastgesteld en
goedgekeurd door BZK.
Toelichting
De in de tweede BW voorgestelde wijzigingen in de baten bedragen per saldo USD
15.600 en betreffen het bijstellen van niet te realiseren dividenden (USD 510.000) en
havengelden (USD 145.000) en een verhoging van de vrije uitkering als gevolg van
loon- en prijsindexatie (USD 670.600).
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De voorgestelde wijzigingen in de lasten bestaan uit diverse posten, onder andere
versterking van het bestuursapparaat, verhoging van de lasten voor
onderwijshuisvesting en operationele kosten bij de afdeling Haven & Loodswezen. De
verhoging van de lasten wordt onder andere gedekt uit de post Onvoorzien en door
verlaging van de oorspronkelijk begrote personeelslasten. Ook bij de lasten bedraagt de
BW per saldo USD 15.600.
Het Cft plaatst een kanttekening voor wat betreft de verlaging van de begrote
personeelslasten. Meerdere begrote vacatures zijn in de eerste helft van het jaar niet
ingevuld. Een aantal hiervan zijn vacatures voor cruciale functies die nu nog openstaan.
Het Cft heeft al meermaals uw aandacht hiervoor gevraagd. Het is noodzakelijk dat het
OLB de nodige acties onderneemt, gericht op het zo snel mogelijk invullen van deze
vacatures. Ter verbetering van het financieel beheer is het van groot belang dat op
korte termijn zowel de cruciale functies als de overige begrote vacatures worden
ingevuld.
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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