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Onderwerp
Reactie eerste uitvoeringsrapportage 2019 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 30 april de eerste
uitvoeringsrapportage (UR) 2019 bij het College financieel toezicht Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (Cft) moeten indienen. Op 8 mei heeft u aangegeven de UR uiterlijk
31 mei in te zullen dienen. Het Cft heeft de UR op 30 mei ontvangen.
Hierbij ontvangt u de reactie van het Cft op de ingediende eerste UR. Bij deze UR is ook
de eerste begrotingswijziging (BW) ingediend. Het advies van het Cft op de eerste BW
ontvangt u in een separate brief.
Begrotingsuitvoering
Het overzicht van baten en lasten laat over het eerste kwartaal van 2019 USD 5,5
miljoen aan baten en USD 6,7 miljoen aan lasten zien. Saba presenteert een tekort van
USD 1,2 miljoen over het eerste kwartaal, maar verwacht over geheel 2019 een
sluitende begroting.
De baten bestaan voornamelijk uit de aanwending van bijzondere uitkeringen (USD 5,2
miljoen) en overige baten waaronder de lokale heffingen (USD 0,3 miljoen). De
aanwending van de bijzondere uitkeringen van USD 5,2 miljoen bestaat voor USD 1,7
miljoen uit projecten om de schade als gevolg van de orkanen te herstellen en voo r
USD 3,5 miljoen uit overige projecten waaronder sociale huisvesting en zonne-energie.
Van de lasten van USD 6,7 miljoen heeft USD 5,2 miljoen betrekking op projecten
waarvoor bijzondere uitkeringen zijn verkregen. Vooral de projecten voor zonne-energie
en het herstel van de orkaanschade zijn omvangrijk en hebben een grote financiële
impact.
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Er zijn geen baten uit hoofde van de vrije uitkering verantwoord omdat deze pas in april
door Saba zijn ontvangen. Aangezien het stelsel van baten en lasten van toepassing is
had USD 2,4 miljoen aan baten van de vrije uitkering moeten worden verantwoord in
het eerste kwartaal. Het Cft adviseert Saba dit in de tweede UR juist te verantwoorden.
Uit de specificatie van de bijzondere uitkeringen blijkt dat bij vijf uitkeringen een
negatief eindsaldo wordt gerapporteerd. Het Cft adviseert om bij volgende rapportages
eventuele negatieve eindsaldo’s te voorzien van een toelichting.
Personeel
Het verstrekte overzicht van personeel toont aan dat er per ultimo maart 185 fte
werkzaam zijn voor het openbaar lichaam. De begroting 2019 gaat uit van gemiddeld
192 fte. Daarnaast zijn twee fte externe inhuur begroot en daadwerkelijk ingehuurd.
De personeelslasten bedroegen in het eerste kwartaal USD 1,9 miljoen. Dit betreft
zowel de reguliere personeelslasten als de personeelslasten die zijn voldaan vanuit de
bijzondere uitkeringen. De begroting 2019 geeft USD 7,3 miljoen aan ruimte voor
reguliere personeelslasten. Het Cft adviseert in de tweede UR de personeelslasten nader
te specificeren, zodat een beter inzicht in de begrote en werkelijke reguliere
personeelslasten wordt verkregen.
Liquiditeit
De liquiditeitspositie van Saba bedraagt conform het Geïntegreerd Middelenbeheer
ultimo maart 2019 USD 14,6 miljoen. Hiervan is USD 14,0 miljoen geoormerkt,
waarvan USD 13,1 miljoen vanwege ontvangen maar nog niet bestede bijzondere
uitkeringen. In april heeft Saba de vrije uitkering over het eerste kwartaal 2019
ontvangen waardoor de vrij beschikbare liquiditeiten in het tweede kwartaal zijn
toegenomen.
Financieel beheer
Saba heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen bij de jaarrekeningen
2014 tot en met 2017. Hiermee is aangetoond dat het financieel beheer van Saba
structureel van voldoende niveau is. Op korte termijn wordt het accountantsverslag bij
de jaarrekening 2018 verwacht en daarmee een actuele toets van het financieel beheer.
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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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

