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Adres kantoor Aruba
L.G. Smith Boulevard 68
La Piccola Marina
Oranjestad, Aruba

Onderwerp

Reactie tweede uitvoeringsrapportage 2017 openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,
Op 31 juli heeft het Cft van uw bestuurscollege de tweede (UR) ontvangen over het
begrotingsjaar 2017. Bij de UR is ook een tweede begrotingswijziging (BW) over het
begrotingsjaar 2017 ingediend. Het advies op de tweede BW ontvangt u in een
afzonderlijke brief. Hierbij ontvangt u de reactie van het Cft op de UR.
Begrotingsuitvoering
Het overzicht van baten en lasten laat tot en met het tweede kwartaal USD 8.489.685
aan baten zien en USD 7.811.714 aan lasten en daarmee een positief saldo van USD
677.971. De begrotingsuitvoering verloopt volgens plan, waarbij er eind dit jaar een
overschot van USD 440.000 wordt verwacht voor het aflossen van renteloze leningen.
Saba verwacht eind 2017, met inbegrip van bovengenoemd overschot van ruim USD
440.000, aan zowel de baten- als de lastenkant uit te komen op een bedrag van USD
14.292.229. Door middel van het indienen van de tweede begrotingswijziging (BW)
wordt het eerder voor 2017 begrote bedrag (USD 12.122.526) met USD 2.169.703
opgehoogd. In een separate adviesbrief gaat het Cft in op deze verhoging welke
nagenoeg volledig voortkomt uit een toename van lasten die met bijzondere uitkeringen
wordt gefinancierd.
Personeel
Het verstrekte overzicht van personeel toont aan dat het aantal FTE’s in dienst van het
openbaar lichaam ten opzichte van het eerste kwartaal ongewijzigd is gebleven en
ultimo juni 2017 158 bedraagt. Hiermee is binnen het in begroting goedgekeurde aantal
van 169 gebleven.
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Daarnaast zijn 2 FTE externe inhuur begroot en daadwerkelijk ingehuurd. De totale
personeelslasten bedroegen tot en met het 2e kwartaal USD 3.305.782. Voor 2017 is
totaal USD 7.153.660 aan personeelslasten begroot.
Liquiditeit
De liquiditeitspositie van het openbaar lichaam conform het Geïntegreerd
Middelenbeheer bedraagt ultimo maart 2017 ruim USD 10,1 miljoen. Hiervan is circa
USD 8,0 miljoen geoormerkt, waarvan circa USD 6,4 miljoen als bijzondere uitkering en
circa USD 1,6 miljoen als beklemde vrije uitkering. Hierdoor resteert circa USD 2,4
miljoen aan vrij besteedbare middelen.
Financieel beheer
Saba heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen bij zowel de
jaarrekeningen 2014 en 2015 als de jaarrekening 2016. Hiermee is aangetoond dat het
financieel beheer van Saba structureel is verbeterd en van een voldoende niveau is.
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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