College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Aan

De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius

Adres kantoor Curaçao
De Rouvilleweg 39
Willemstad, Curaçao
Telefoon

(+5999) 4619081

Telefaxk

(+5999) 4619088

Adres kantoor Sint Maarten
Frontstreet 26
Convent Building
Philipsburg, Sint Maarten
Telefoon

(+1721) 5430331

Telefaxk

(+1721) 5430379

Contactpersoon

Telefoonnummer

Robert de Ruiter

+5999 4619081

Datum

E-mail

16 mei 2017

info@cft.cw

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Telefoon

(+297) 5832800

Telefaxk

(+297) 5822224

Bijlagen

E-mailk
Internet

Cft 201700096
Pagina

1/2

Adres kantoor Aruba
L.G. Smith Boulevard 68
La Piccola Marina
Oranjestad, Aruba

Onderwerp

Rappel financiële rapportages openbaar lichaam Sint Eustatius

Geachte heer Woodley,
Conform artikel 22 van de Wet financiën Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES)
en de brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met
kenmerknummer 2014-0000645877 gedateerd 2 december 2014, zou Sint Eustatius de
uitvoeringsrapportage (UR) eind van de maand volgend op het kwartaal waarop de UR
betrekking heeft in moeten dienen bij de minister van BZK, door tussenkomst van het
College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft). De 1e UR 2017 zou
aldus uiterlijk eind april moeten zijn ingediend. Het Cft heeft de 1e UR 2017 tot op
heden niet ontvangen.
Tevens had op grond van artikel 31 van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire,
Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES), de jaarrekening 2015 uiterlijk 15 juli 2016 naar
de minister van BZK moeten worden verzonden, door tussenkomst van het Cft. Deze is
door het Cft ook nog niet ontvangen. In februari 2017 heeft het bestuurscollege het Cft
geïnformeerd over een nieuwe planning om de jaarrekening 2015 af te ronden. De
planning voorzag in oplevering van de door de eilandsraad behandelde jaarrekening aan
het Cft eind april 2017. Thans is de accountantscontrole echter nog niet afgerond en
dient behandeling door bestuurscollege en eilandsraad nog plaats te vinden.
Daarnaast verwacht het Cft op basis van gevoerde gesprekken dat het opstellen van de
jaarrekening 2016 ook vertraging zal oplopen waardoor mogelijk ook de controle
daarvan door de externe accountant moet worden uitgesteld. Gegeven de beperkte
periode die thans nog resteert tot de uiterste wettelijke datum van 15 juli 2017, wordt
het een uitdaging de jaarrekening 2016 wel tijdig aan de minister van BZK te
verzenden.
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Middels deze brief verzoeken wij u de 1e UR 2017 en de jaarrekening 2015 prioriteit te
geven zodat deze binnen afzienbare termijn aan het Cft kan worden verstrekt.
Tevens vragen wij uw aandacht voor de planning ten aanzien van de jaarrekening 2016.
Gelet op de wettelijke taak van het Cft om de uitvoeringsrapportages en de
jaarrekeningen door te geleiden aan de minister van BZK, ontvangt deze een afschrift
van onderhavig schrijven.
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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