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Onderwerp
Reactie eerste uitvoeringsrapportage 2018 openbaar lichaam Saba
Geachte heer Johnson,
Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 26 april
2018 de eerste uitvoeringsrapportage (UR) over het jaar 2018 van het openbaar
lichaam Saba ontvangen. Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba had de UR uiterlijk 30 april ingediend moeten worden. Het Cft
constateert derhalve dat de UR tijdig is ingediend.
Bij de eerste UR is ook een eerste begrotingswijziging (BW) over 2018 ingediend. Het
advies op de BW ontvangt u middels een separate brief. Hierbij ontvangt u de reactie
van het Cft op de eerste UR 2018.
Begrotingsuitvoering
Het overzicht van baten en lasten toont over het eerste kwartaal USD 4.424.842 aan
baten en USD 3.590.131 aan lasten. Het saldo op de gewone dienst na het eerste
kwartaal komt hiermee uit op USD 834.711. Eind 2018 verwacht Saba op een saldo van
nihil uit te komen. In 2018 hoeft Saba, na instemming door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), niet af te lossen op de renteloze
leningen. Hierdoor is een hoger dan nihil saldo op de gewone dienst niet noodzakelijk.
De gerealiseerde baten van USD 4,4 miljoen bestaan voornamelijk uit de vrije uitkering
(USD 2,3 miljoen), de aanwending van reguliere bijzondere uitkeringen (1,0 miljoen),
bijzondere uitkeringen vanwege orkaanschade (USD 0,6 miljoen) en overige baten
waaronder de lokale heffingen (USD 0,5 miljoen). De gerealiseerde lasten betreffen
grotendeels het openbaar bestuur, infrastructuur, rampenbestrijding en reiniging,
tezamen circa USD 2,2 miljoen.
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Uit de UR blijkt dat inmiddels circa USD 1,6 miljoen ten laste van bijzondere uitkeringen
vanwege orkaanschade is gebracht vooruitlopend op de daadwerkelijke ontvangst van
deze bijzondere uitkeringen. Als gevolg daarvan vertonen 6 bijzondere uitkeringen een
negatief bedrag aangezien de lasten door Saba zijn voorgefinancierd.
Personeel
De goedgekeurde begroting gaat uit van 169 fte’s in dienst van het openbaar lichaam in
het eerste kwartaal 2018. Het verstrekte overzicht van personeel toont eveneens 169
fte’s in dienst, waardoor binnen de begroting wordt gebleven. Daarnaast zijn 2 fte
externe inhuur begroot en deze zijn eveneens in dienst van het openbaar lichaam. In de
goedgekeurde begroting 2018 is USD 6,6 miljoen opgenomen voor personeelslasten. In
het eerste kwartaal 2018 bedroegen de personeelslasten USD 1,6 miljoen en zijn
daarmee voldoende in overeenstemming met de begroting.
Liquiditeit
Conform het Geïntegreerd Middelenbeheer bedraagt de liquiditeitspositie van Saba op
31 maart 2018 USD 17,7 miljoen. Hiervan is circa USD 11,2 miljoen geoormerkt,
waarvan USD 9,6 miljoen als bijzondere uitkering en USD 1,6 miljoen als beklemde
vrije uitkering. Het saldo vrij besteedbare middelen is op dit moment niet exact vast te
stellen, het Cft zal hierover in contact treden met het hoofd financiën.
Financieel beheer
Saba heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen bij de jaarrekeningen
2014, 2015 en 2016. Hiermee is aangetoond dat het financieel beheer al geruime tijd
van voldoende niveau is. De jaarrekening over 2017 dient vóór 15 juli 2018 aan de
minister van BZK worden gezonden, door tussenkomst van het Cft. Het Cft heeft
vernomen dat de jaarrekening 2017 naar verwachting tijdig gereed zal zijn.
De regering in Nederland heeft omvangrijke gelden beschikbaar gesteld voor herstel
van de orkaanschade. Het is van essentieel belang dat Saba ook over de besteding van
deze gelden op de voorgeschreven wijze verantwoording af kan leggen. Om dat te
waarborgen was het voornemen om de capaciteit van onder meer de afdeling financiën
tijdelijk uit te breiden. Het Cft heeft begrepen dat dit voornemen in mei 2018 is
geëffectueerd met de start van 3 nieuwe medewerkers.
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

