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Onderwerp
Advies derde begrotingswijziging 2017 openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,

Op 12 oktober jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft) van uw bestuurscollege de derde begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar
2017 ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de ingediende
begrotingswijziging.
Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting. Uit de
BW volgt dat de baten worden verhoogd met een bedrag van USD 435.000 en de lasten
met USD 500.000 waardoor het begrote overschot daalt van USD 440.000 tot
USD 375.000. Het begrotingstotaal stijgt naar USD 14.792.229.
Toelichting
Orkaan Irma en orkaan Maria hebben grote schade toegebracht aan Saba. Uit een
voorlopige inschatting van Saba blijkt dat de schade circa USD 27 miljoen bedraagt. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voert overleg met Saba
en diverse departementen in Den Haag over de wijze waarop herstel kan plaatsvinden.
Vooruitlopend op definitieve besluitvorming door BZK over de wederopbouw wenst het
bestuurscollege aan te vangen met de herstelwerkzaamheden. Hiervoor wordt een
bedrag van USD 500.000 beschikbaar gesteld op de begrotingspost rampenbestrijding.

info@cft.cw
www.cft.cw

Kenmerk

Cft 201700226
Blad

2/2

Het in de afgelopen jaren opgebouwde weerstandsvermogen van USD 435.000 wordt
hiervoor aangewend en het begrote overschot 2017 wordt met USD 65.000 verlaagd.
Dit heeft tot gevolg dat de vrij beschikbare liquiditeiten eenmalig met circa
USD 500.000 zullen afnemen. De vrij beschikbare liquiditeiten zijn van voldoende
omvang om dit te kunnen opvangen.
Het Ministerie van BZK heeft via haar directeur KR toegezegd “op korte termijn
USD 500.000 aan Saba te zullen overmaken om het weerstandsvermogen weer aan te
vullen, onder voorbehoud van een positief advies door het Cft”. Daardoor heeft deze
begrotingswijziging het karakter van een voorfinanciering en is de daling van de vrij
beschikbare liquiditeiten naar wij aannemen van korte duur.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft gaarne
bereid die te geven.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus
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