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Onderwerp
Advies eerste begrotingswijziging 2019 openbaar lichaam Bonaire
Geachte heer Rijna,
Op 26 april jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft)
van uw bestuurscollege de eerste uitvoeringsrapportage 2019 (UR) inclusief
begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2019 ontvangen. Hierbij ontvangt u
het advies van het Cft op de ingediende BW. De reactie op de UR ontvangt u in een
separate brief.
Advies
Het Cft adviseert in beginsel positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de
begroting 2019. Aangezien de BW niet volledig is, stelt het Cft echter als voorwaarde
dat uiterlijk vier weken na verzending van dit advies een tweede BW wordt ingediend.
Bij het opstellen van de tweede BW vraagt het Cft in het bijzonder uw aandacht voor:
De belastingopbrengsten: op basis van de gerealiseerde belastingbaten over het
eerste kwartaal is de verwachting dat evenals in 2018 sprake zal zijn van
hogere baten dan begroot.
Vorderingen: u wordt gevraagd om in deze BW rekening te houden met de
acties die ertoe leiden dat de vorderingen daadwerkelijk worden geïncasseerd.
De personeelslasten: op basis van de gerealiseerde personeelslasten over het
eerste kwartaal (USD 4,2 miljoen) is de verwachting dat evenals in 2018 sprake
zal zijn van een onderbesteding vanwege het niet tijdig invullen van vacatures.
Een onbegrote uitgave: op 18 april 2019 heeft de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op basis van artikel 24 lid 1
van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet
FinBES) toestemming gegeven voor het doen van een uitgave van USD 248.000
die niet begroot was. De staatssecretaris van BZK heeft als voorwaarde gesteld
dat het OLB bij de eerstvolgende begrotingswijziging daarvoor dekking regelt.
Dit is echter niet verwerkt in de eerste BW.
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Toelichting
U stelt per saldo USD 11,0 miljoen voor aan wijzigingen. Het begrotingstotaal wordt als
gevolg daarvan verhoogd van USD 47,7 miljoen naar USD 58,7 miljoen. U geeft aan dat
het saldo van baten en lasten niet verandert en verwacht het jaar 2019 met een nihil
saldo af te sluiten.
De voorgestelde wijzigingen bestaan voornamelijk uit het in de begroting opnemen van
de bijzondere uitkeringen die door de vakdepartementen beschikbaar zijn gesteld en dit
heeft een verhoging van de baten en lasten met USD 7,3 miljoen tot gevolg. Dit betreft
bijzondere uitkeringen voor diverse beleidsterreinen.
Ook worden in de BW onder meer de neerwaartse bijstelling van de vrije uitkering (USD
0,3 miljoen) verwerkt en extra kosten in verband met het organiseren van de
verkiezingen.
In de reactie op de eerste UR 2019 merkt het Cft op dat de belastingbaten hoger
uitvallen dan in het eerste kwartaal 2018, onder meer door aanslagen logeerbelasting
over meerdere jaren. De toelichting bij de eerste UR gaat niet in op de verwachte
belastingbaten voor heel 2019 en een eventuele verhoging van de belastingbaten is niet
opgenomen in de eerste BW 2019. Om te voorkomen dat evenals in 2018 het jaar met
een fors overschot wordt afgesloten, dient op korte termijn een nadere analyse van de
verwachte belastingbaten 2019 te worden opgesteld en zo nodig de daaruit volgende
wijzigingen te verwerken in de tweede BW 2019.
In de reactie op de eerste UR 2019 merkt het Cft op dat de personeelslasten laag
uitvallen ten opzichte van het voor heel 2019 begrote bedrag. Om te voorkomen dat
evenals in 2018 het jaar met een onderbesteding van de personeelslasten wordt
afgesloten, dient een nadere analyse van de verwachte personeelslasten 2019 te
worden opgesteld. Zo nodig dienen de daaruit volgende wijzigingen te worden verwerkt
in de tweede BW 2019.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft graag
bereid die te geven.
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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