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

Lisette de Wind

+5999 4619081

Datum

E-mail

23 oktober 2017

info@cft.cw

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Telefoon

(+297) 5832800

Telefaxk

(+297) 5822224

Pagina

Bijlagen

1/2

-

E-mailk
Internet

Cft 201700234

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

Onderwerp

Opvragen van stukken in verband met het voorafgaand toezicht op de begroting 2017

Geachte heer Woodley,

Zoals bekend heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),
op basis van artikel 35 lid vijf van de Wet financiën Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Wet FinBES) op de gehele begroting 2017 van het openbaar lichaam Sint Eustatius
voorafgaand toezicht (VT) ingesteld. Het Cft is door de minister van BZK gemandateerd
om zorg te dragen voor de uitvoering van het VT ingaande 14 augustus jl. De werkwijze
voor de uitvoering van het VT is in eerdere gesprekken met uw gedeputeerde van
financiën besproken en daarna ook in onze brief gedateerd 28 september aan u
voorgelegd (kenmerk: Cft201700214). Voor deze brief heeft verder overleg
plaatsgevonden met Versant Resource Partners.
In bovenvermelde brief is de procedure beschreven voor wat betreft het aangaan van
verplichtingen aangezien er geen verplichtingen mogen worden aangegaan, dan wel
bankbetalingen mogen worden gedaan door het openbaar lichaam Sint Eustatius, totdat
het Cft hier vooraf goedkeuring aan heeft gegeven. Het openbaar lichaam dient per
voorgenomen verplichting het daaraan ten grondslag liggende BC besluit (inclusief
bijbehorende onderliggende stukken) aan te leveren. Als de voorgenomen verplichting
een besluit houdende benoeming of bevordering van eilandsambtenaren in de zin van
artikel 204, eerste lid, onder b, van de WolBES (de zogenaamde personeelsbesluiten)
betreft, dan dient alvorens goedkeuring van de Rijksvertegenwoordiger wordt gevraagd,
toestemming in het kader van het VT te zijn verkregen. Zoals afgesproken kunnen
slechts verplichtingen en betalingen lager dan USD 1.000 kunnen achteraf aan het Cft
voorgelegd worden.
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Het Cft constateert dat tot heden nog geen voorstel/ borderel inclusief het VT formulier
met bijbehorende bewijsstukken ter goedkeuring door het Cft is ontvangen. In de
periode dat het VT van toepassing is zijn ten minste salarissen uitbetaald. Ook verbaast
het ons dat tot nu toe geen verzoeken zijn ingediend voor het aangaan van
verplichtingen.
Het Cft wil nogmaals de brief van 28 september jl. onder uw aandacht brengen.
Tevens verzoekt het Cft u om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 27 oktober a.s. de
volgende stukken over de periode 14 augustus jl. tot en met heden, voor te leggen:
-

Alle BC besluiten die een (mogelijke) financiële consequentie (zouden kunnen)
hebben;

-

Alle concept besluiten (inclusief bijbehorende onderliggende stukken) voor het
aangaan van nieuwe verplichtingen;

-

Het voorstel/borderel voor de te accorderen verplichtingen, inclusief ingevuld
VT formulier;

-

Alle voorgenomen benoemingen voor in dienst name;

-

Een overzicht van de personeel mutaties;

-

Een uitdraai van alle betalingen;

-

Uw (schriftelijke) accordering voor het verkrijgen van leesrechten in uw
softwarepakket AFAS. Na uw accordering verwacht het Cft dat op spoedige
wijze de daadwerkelijk inkijkfunctie voor het Cft gerealiseerd wordt.

Bovengenoemde informatie is nodig om verzoeken voor het aangaan van verplichtingen
adequaat te kunnen beoordelen. Het is dan ook in het belang van het openbaar lichaam
dat wij op de korte termijn over de benodigde informatie kunnen beschikken. Mochten
er van uw kant nog vragen over het gevraagde zijn, dan kunt U contact opnemen met
het secretariaat.
Een afschrift van deze brief wordt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gestuurd.
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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