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Onderwerp
Reactie vierde uitvoeringsrapportage 2017 openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,
Op basis van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet
FinBES) had het openbaar lichaam Saba uiterlijk op 31 januari 2018 de vierde
uitvoeringsrapportage (UR) 2017 bij het College financieel toezicht Bonaire, Si nt
Eustatius en Saba (Cft) moeten indienen. U heeft tijdig aangegeven de UR met enige
vertraging doch uiterlijk 16 februari 2018 in te zullen dienen. Op 16 februari 2018 heeft
het Cft de UR ontvangen. In de afgelopen periode hebben diverse afstemmingen
plaatsgevonden hetgeen erin heeft geresulteerd dat het Cft op 9 maart 2018 een
gewijzigde UR heeft ontvangen.
Conform artikel 15 lid 4 van de Wet FinBES is de begrotingsuitvoering 2017 afgesloten
en is bij deze UR geen begrotingswijziging ingediend. Hierbij ontvangt u de reactie van
het Cft op de ingediende UR.
Begrotingsuitvoering
Het overzicht van baten en lasten laat over geheel 2017 USD 16,6 miljoen aan baten
zien en USD 15,6 miljoen aan lasten en daarmee een overschot van USD 1,0 miljoen.
De baten bestaan voornamelijk uit de vrije uitkering (circa USD 9,3 miljoen), de
aanwending van bijzondere uitkeringen (circa USD 6,3 miljoen) en overige baten
waaronder de lokale heffingen (circa USD 1,0 miljoen).
Middels de goedgekeurde vierde begrotingswijziging 2017 is het begrote overschot
geraamd op USD 0,44 miljoen. Dit overschot is benodigd voor de aflossingen op de
renteloze leningen. Dat het gerealiseerde overschot hoger uitvalt dan begroot komt
voornamelijk door lagere lasten. Zo vallen de onderhoudskosten lager uit dan begroot
en laten de personeelskosten een onderuitputting zien.
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Nog niet alle informatie over de begrotingsuitvoering 2017 is beschikbaar. De jaarlijkse
actuariële berekening van de pensioenvoorziening is bijvoorbeeld nog niet gereed. De
jaarrekening 2017 zal het definitieve saldo van de baten en lasten tonen.
Personeel
Het verstrekte overzicht van personeel toont aan dat er per ultimo december 174 FTE’s
werkzaam zijn voor het openbaar lichaam. De begroting 2017 ging uit van 169 FTE’s.
Daarnaast zijn 2 FTE externe inhuur begroot en daadwerkelijk ingehuurd.
De personeelslasten bedroegen in het vierde kwartaal circa USD 2,0 miljoen en komen
over geheel 2017 uit op circa USD 7,0 miljoen. De begroting 2017 gaf USD 7,2 miljoen
aan ruimte voor personeelslasten, aldus een onderuitputting van USD 0,2 miljoen.
Liquiditeit
De liquiditeitspositie van Saba bedraagt conform het Geïntegreerd Middelenbeheer
ultimo december 2017 ruim USD 17,0 miljoen. Hiervan is circa USD 12,3 miljoen
geoormerkt, waarvan circa USD 10,7 miljoen als bijzondere uitkering en circa USD 1,6
miljoen als beklemde vrije uitkering. Daarnaast zijn eind 2017 omvangrijke bedragen
ontvangen in verband met herstel van orkaanschade, waardoor het saldo vrij
besteedbare middelen op dit moment niet goed vast te stellen is. De jaarrekening 2017
zal hierover meer duidelijkheid dienen te geven.
Financieel beheer
Saba heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen bij zowel de
jaarrekeningen 2014 en 2015 als 2016. Hiermee is aangetoond dat het
financieel beheer van Saba structureel van een voldoende niveau is.
De regering in Nederland heeft omvangrijke gelden beschikbaar gesteld voor herstel
van de orkaanschade. Naar verwachting zal de verantwoordelijkheid voor het besteden
van een substantieel deel van deze gelden bij het openbaar lichaam worden belegd.
Deze middelen zullen dan in de begroting van Saba worden opgenomen. Het is hierbij
van belang dat Saba ook over de besteding van deze gelden op de voorgeschreven en
separate wijze verantwoording af kan leggen. Daarom is Saba voornemens de capaciteit
van onder meer de afdeling financiën tijdelijk uit te breiden.
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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Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De eilandsraad van het openbaar lichaam Saba
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba
Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Saba

