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Advies op vastgestelde eerste begrotingswijziging 2015

Geachte heer Jardim,
Op 28 januari jl. heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) van
u de vastgestelde eerste begrotingswijziging (BW) over 2015 ontvangen. Met deze brief
geeft het Cft op basis van artikel 12 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten (Rft) advies op deze eerste BW.
Oordeel
Het Cft is van mening dat de vastgestelde eerste BW een realistisch en overzichtelijk
beeld geeft van de budgettaire wijzigingen die gedurende de eerste periode van het
uitvoeringsjaar hebben plaatsgevonden. Na advisering van het Cft op de ontwerp eerste
BW d.d. 29 april jl. (Cft 201500072) is er ambtelijk contact geweest over de
opmerkingen van het Cft op de ontwerp eerste BW. Op basis van de nadere ambtelijke
toelichting is het Cft van oordeel dat de vastgestelde BW voldoet aan de normen van de
Rijkswet. Wel constateert het Cft dat er veel tijd tussen de verzending van de ontwerp
eerste BW en de uiteindelijke vaststelling van de BW heeft gezeten. Het Cft adviseert
om deze periode in de toekomst zo beperkt mogelijk te houden.
Toelichting
De vastgestelde eerste BW inclusief Nota van Wijziging bevat een aantal wijzigingen die
nog niet waren opgenomen in de ontwerp eerste BW. Na deze vaststelling komt het
totaal van baten en lasten op de gewone dienst uit op ANG 1.796,0 miljoen en de
kapitaaldienst op ANG 484,5 miljoen. Er is in de Nota van Wijziging sprake van een
correctie betreffende de vrijval van de lening voor het Hospital Nobo Otrobanda (HNO).
Dit betreft een correctieboeking van ANG 127 miljoen op basis van hierover gemaakte
opmerkingen door de accountant.
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Daarnaast is besloten om de liquiditeitspositie van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos)
te verbeteren met ANG 30 miljoen, waarvan ANG 16 miljoen wordt gedekt uit de
gewone dienst en ANG 14 miljoen uit het transitiebudget van het HNO. Ook is er een
dotatie gedaan aan het schommelfonds van ANG 41,4 miljoen.
In het advies van het Cft bij de ontwerp eerste BW zijn vragen gesteld over de
voorgenomen dividenduitkering van de Curaçao Port Authority (CPA) van ANG 30
miljoen. Naar aanleiding hiervan is er ambtelijk contact geweest over de financiële
onderbouwing van deze dividenduitkering. Hieruit bleek dat ANG 21 miljoen is
aangewend voor een aantal verrekeningen tussen het Land Curaçao en de CPA. De
uiteindelijke dividenduitkering komt hierdoor op ANG 9 miljoen uit.
Ten aanzien van de kapitaaldienst is in de begroting 2016 begonnen met het structureel
begroten van een lager niveau van kapitaaluitgaven. Daarnaast zijn er nadere
afspraken op ambtelijk niveau gemaakt over het in gezamenlijkheid vergroten van het
inzicht in de kapitaaldienst. De komende maanden zullen worden benut om samen met
uw ministerie een beter beeld te krijgen van de uitgaven en middelen op de
kapitaaldienst. Het vergroten van het inzicht in de kapitaaldienst kan het algemeen
voorbehoud door het Cft hierop in de toekomst hopelijk overbodig maken.
De eerste BW heeft betrekking op het vorige begrotingsjaar. Het Cft merkt op dat de
vaststelling van de eerste BW heeft plaatsgevonden op 18 december jl., terwijl de ontwerp
eerste BW reeds op 13 april jl. naar het Cft is verzonden. In het kader van het financieel
beheer adviseert het Cft om de tijd tussen het opmaken van de ontwerp BW en de
vaststelling hiervan in de toekomst zo kort mogelijk te houden.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft gaarne bereid
die te geven.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

prof. dr. A.F.P. Bakker
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