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Onderwerp
Advies bij de derde begrotingswijziging 2018 openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,
Op 19 november 2018 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Cft) van uw bestuurscollege (BC) de derde uitvoeringsrapportage 2018 (UR)
inclusief begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2018 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
BW volgt dat zowel de baten als de lasten worden verhoogd met USD 8.183.674. Het
begrotingstotaal stijgt hierdoor van USD 15.297.640 naar USD 23.481.314. Het
verwachte saldo ultimo 2018 verandert met deze BW niet en blijft nihil.
Toelichting
De door u verstrekte schriftelijke toelichting op de derde BW 2018 bestaat uit twee
onderdelen: de aanwending van bijzondere uitkeringen (USD 8.001.081) en reguliere
begrotingswijzigingen (USD 182.593).
Bijzondere uitkeringen
De bijzondere uitkeringen bestaan uit reguliere bijzondere uitkeringen (USD
5.722.905), bedragen wegens orkaanschade (USD 2.261.576) en beklemde vrije
uitkering (USD 16.600).
De bijstelling van de bijzondere uitkeringen, die door de vakdepartementen beschikbaar
worden gesteld, heeft een verhoging van zowel de baten als de lasten met USD
8.001.081 tot gevolg. De bijstelling van de bijzondere uitkeringen betreft met name
uitgaven voor het Solar Park 2 en de aankoop van grond voor agrarische projecten.

(+297) 5832800
info@cft.cw
www.cft.cw

Kenmerk

Cft 201800256
Blad

2/2

De bijstelling van de bijzondere uitkeringen die beschikbaar worden gesteld vanwege de
orkaanschade, betreft voornamelijk diverse projecten in het kader van het herstel van
het openbaar lichaam Saba na orkaan Irma en Maria. De beklemde vrije uitkering
betreft uitgaven in verband met het water fabriek project.
Reguliere begrotingswijzigingen
Zowel de baten als de lasten worden verhoogd met USD 182.593. De belangrijkste
wijzigingen in de baten betreft de verhoging van de vrije uitkering in verband met de
loonindexering en ontvangen middelen voor het jeugdbeleid. Aan de lastenkant worden
voornamelijk de posten Wegen, straten en pleinen en Maatschappelijke begeleiding en
advies verhoogd met respectievelijk USD 85.000 en USD 90.515.
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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