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Onderwerp
Advies vierde begrotingswijziging 2017 openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,

Op 15 november jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft) van uw bestuurscollege de derde uitvoeringsrapportage (UR) inclusief de vierde
begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2017 ontvangen. In de afgelopen
periode hebben diverse afstemmingen plaatsgevonden hetgeen erin heeft geresulteerd
dat het Cft een gewijzigde en uitgebreider toegelichte UR met BW heeft 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. Uit de
begrotingswijziging volgt dat het totaal aan baten en lasten met circa USD 1,1 miljoen
wordt verhoogd. Saba verwacht over geheel 2017 circa USD 15,8 miljoen aan baten te
realiseren en circa USD 15,4 miljoen aan lasten. Het begrote overschot blijft met circa
USD 0,4 miljoen ongewijzigd ten opzichte van de goedgekeurde derde
begrotingswijziging 2017.
De bijstelling van de bijzondere uitkeringen heeft een verhoging van zowel de baten als
de lasten met circa USD 1,2 miljoen tot gevolg. De reguliere begrotingswijzigingen
hebben een beperkte verlaging van de baten (USD 75.728) en de lasten (USD 13.874)
tot gevolg. Het verschil van USD 61.854 is ten laste van de post onvoorzien gebracht
zodat een sluitende begrotingswijziging wordt gerealiseerd.
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Toelichting
Orkaanschade
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
en heeft hiervoor omvangrijke middelen gereserveerd.
Bijzondere uitkeringen
De wijzigingen als gevolg van het bijstellen van bijzondere uitkeringen bedragen circa
USD 1,2 miljoen. Daarvan is circa USD 0,7 miljoen voor investeringen in het solar park.
De overige circa USD 0,5 miljoen wordt voor een groot aantal andere projecten
aangewend, onder meer ten behoeve van het bestuursapparaat (opleiding en
ontwikkeling van de ambtelijke organisatie), de instandhouding van een tweede ATM,
agrarische zaken (lokale teelt), onderwijs (dagopvang), recreatie (toerisme plan en tent
reef project) en voor bijstandsverlening (kinderrechten).
Reguliere begrotingsuitvoering
De wijzigingen als gevolg van de reguliere begrotingsuitvoering zijn per saldo beperkt
maar bevatten een groot aantal herallocaties binnen de personeelskosten. De baten uit
dividenden worden verlaagd aangezien de desbetreffende deelneming niet in staat is
het begrote dividend volledig uit te keren. De begrote lasten in het vierde kwartaal
geven ruimte voor mogelijke tegenvallers. Noodzakelijk gelet op de beperkte ruimte
van de begrotingspost onvoorzien en de financiële onzekerheden als gevolg van het
passeren van de orkanen Irma en Maria.

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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