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L.G. Smith Boulevard 68
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Oranjestad, Aruba

Onderwerp

Advies tweede begrotingswijziging 2016 en gewijzigde derde uitvoeringsrapportage 2016
van het openbaar lichaam Sint Eustatius
Geachte heer Woodley,
Op 6 december jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft) van uw bestuurscollege de tweede begrotingswijziging (BW) over het
begrotingsjaar 2016 ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de
ingediende begrotingswijziging en de reactie op de gewijzigde derde
uitvoeringsrapportage.
Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting. U stelt
een groot aantal wijzigingen voor die per saldo leiden tot een verhoging van het
begrotingstotaal met circa USD 179.000 tot circa USD 15.529.000. Er is sprake van een
sluitende BW. Het verwachte resultaat over 2016 blijft ongewijzigd nihil en ook wordt in
de gewijzigde begroting volledig gecompenseerd voor het tekort over 2014 (USD
505.792), conform advies Cft.
Toelichting
De BW kenmerkt zich door een verhoging van de baten en lasten met per saldo USD
179.000. Op basis van de gerealiseerde cijfers t/m het derde kwartaal en de prognose
voor het vierde kwartaal lijkt er voldoende begrotingsruimte te zijn om aan alle, met
name personele, verplichtingen te kunnen voldoen.
Door in het vierde kwartaal voorzichtig te ramen wordt een kleine buffer gecreëerd om
eventuele tegenvallers op te vangen.
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Het Cft concludeert dat er geen ruimte meer is voor het vervullen van vacatures in
2016. Het vervullen van een aantal van deze vacatures in 2017 is echter cruciaal en
vormt ook onderdeel van het Plan van Aanpak.
Bij de 1 e BW 2016 is begroot dat USD 160.000 aan de doeluitkering “Implementatie
FinBES en WolBES” zal worden onttrokken. Doordat BZK een USD 125.000 hogere
vergoeding heeft verstrekt dan bij de 1 e BW 2016 begroot, wordt middels deze BW de
onttrekking verlaagd met USD 125.000 naar USD 35.000. Hierdoor is het saldo van de
doeluitkering “Implementatie FinBES en WolBES” per eind 2016 naar verwachting USD
322.206. Voor wat betreft deze doeluitkering en de doeluitkering “Donnergelden” van
USD 539.051 bent u in gesprek met de RV en BZK over de mogelijke aanwend ing
hiervan in 2017 ten behoeve van het Plan van Aanpak.
Jaarrekening 2015
De conceptjaarrekening 2015 toont een tekort van USD 631.239, welke
gecompenseerd moet worden in 2017. Het definitieve tekort kan naar aanleiding van de
accountantscontrole nog wijzigen. Een eventuele wijziging in het definitieve tekort zal
daarom in de begroting 2017 dienen te worden opgenomen middels een BW.
Derde uitvoeringsrapportage
Het Cft heeft op 22 november jl. zijn reactie op de derde uitvoeringsrapportage (UR)
gegeven (kenmerk: Cft 201600245). Met deze begrotingswijziging is tevens een
gewijzigde derde UR meegezonden. De wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen
voornamelijk:


Correcties in de administratie. Het betreft aanpassingen als gevolg van een
verbeterde allocatie van kosten naar kostencentra.



Verlaging van de lasten met circa USD 5.000 aangezien deze door BZK zijn
vergoed, met een hoger overschot tot en met het derde kwartaal voor Sint
Eustatius tot gevolg (van USD 168.262 naar USD 173.262).



Een beter inzicht in de baten en lasten aangezien de vergoedingen die van BZK
zijn ontvangen niet langer zijn gesaldeerd met de kosten die hieraan ten
grondslag liggen, conform advies Cft.

Gegeven het beperkte aantal wijzigingen die zijn doorgevoerd en de korte periode
tussen de oorspronkelijk ingediende derde UR en de gewijzigde derde UR verstrekt het
Cft geen nieuwe reactie op de derde UR.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

prof. dr. A.F.P. Bakker
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Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius
De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius
De griffier van de eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius
De gedeputeerde Financiën van het openbaar lichaam Sint Eustatius

