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Onderwerp
Advies bij de eerste begrotingswijziging 2019 van het openbaar lichaam Saba
Geachte heer Johnson,
Op 30 mei 2019 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft) van uw bestuurscollege (BC) de eerste uitvoeringsrapportage (UR) inclusief
begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2019 ontvangen. Hierbij ontvangt u
het advies van het Cft op de ingediende BW. De reactie op de UR ontvangt u in een
separate 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 5,2 miljoen. Het
begrotingstotaal stijgt hierdoor van USD 12,1 miljoen naar USD 17,3 miljoen. Het
verwachte saldo ultimo 2019 verandert met deze BW niet en blijft nihil.
In de BW is de verlaging van de vrije uitkering 2019 met USD 132 duizend niet
opgenomen. Het Cft gaat ervan uit dat Saba deze verlaging in de tweede BW 2019
alsnog verwerkt.
Toelichting
De door u verstrekte schriftelijke toelichting op de BW bestaat uit twee onderdelen: de
aanwending van bijzondere uitkeringen (USD 5,2 miljoen) en de reguliere
begrotingswijzigingen (USD 29 duizend).
Bijzondere uitkeringen
De aanwending van de bijzondere uitkeringen betreft de reguliere bijzondere
uitkeringen (USD 3,5 miljoen) en de bijzondere uitkeringen wegens orkaanschade
(USD 1,7 miljoen). Zowel de baten als de lasten worden met genoemde bedragen
verhoogd.

(+1721) 5430331

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

Kenmerk

Cft 201900078
Blad

2/2

De reguliere bijzondere uitkeringen die door de vakdepartementen en het European
Development Fund (EDF) aan Saba beschikbaar zijn gesteld, zijn onder meer
aangewend voor zonne-energie, de sociale huisvesting, agrarische projecten,
kinderopvang, sociale projecten en rampenbestrijding.
De bijzondere uitkeringen die beschikbaar zijn gesteld wegens orkaanschade, zijn onder
meer aangewend voor herstel van de haven, gebouwen en huizen, de luchthaven en
waste management.
Reguliere begrotingswijzigingen
De belangrijkste wijzigingen betreffen het verhogen van de lasten vanwege de
verkiezingen die in 2019 plaatsvonden, het verhogen van de lasten voor
bijstandsverlening en het verlagen van de lasten “onvoorzien”.

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
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

