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Onderwerp
Advies eerste begrotingswijziging 2018 openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,
Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op donderdag
26 april 2018 de eerste begrotingswijziging (BW) over het jaar 2018 van het openbaar
lichaam Saba ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de eerste BW
2018.
Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting. Uit de
BW volgt dat zowel de baten als de lasten worden verhoogd met USD 1.758.579. Het
begrotingstotaal stijgt hierdoor van USD 10.740.283 naar USD 12.498.862. Het
verwachte saldo ultimo 2018 verandert met deze BW niet en blijft nihil.
Toelichting
De door u verstrekte schriftelijke toelichting op de eerste BW 2018 is gespecificeerd in
drie onderdelen: de aanwending van reguliere bijzondere uitkeringen, de aanwending
van bijzondere uitkeringen vanwege orkaanschade en reguliere begrotingswijzigingen.
Reguliere bijzondere uitkeringen
De bijstelling van de reguliere bijzondere uitkeringen welke door de vakdepartementen
beschikbaar worden gesteld heeft een verhoging van zowel de baten als de lasten met
USD 1.014.477 tot gevolg. De bijzondere uitkeringen betreffen onder meer uitgaven
voor het solar park, bevordering van lokale teelt, aanleg van kinderspeelplaatsen,
promotie van toerisme en voor diverse projecten in het sociale domein.
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Bijzondere uitkeringen vanwege orkaanschade
De bijstelling van de bijzondere uitkeringen die beschikbaar worden gesteld vanwege de
orkaanschade heeft een verhoging van zowel de baten als de lasten met USD 616.552
tot gevolg. Herstel van beschadigde woningen en gebouwen, bevordering van het
toerisme, herstel van landbouwgronden, herstel van de visserij en herstel van openbare
speelplaatsen worden met deze bijzondere uitkeringen gefinancierd.
Reguliere begrotingswijzigingen
De baten en lasten worden met USD 127.550 verhoogd als gevolg van reguliere
begrotingswijzigingen. Saba heeft een incidentele meevaller van USD 98.850 doordat
achterstallige afdrachten door het Kadaster hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn
enkele andere baten verhoogd. De lasten zijn met USD 24.130 verhoogd bij de
eilandsontvanger vanwege de indiensttreding van een nieuwe medewerker. Daarnaast
is USD 103.420 toegevoegd aan de begrotingspost “onvoorzien”.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft graag
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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