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Onderwerp

Advies o.b.v. artikel 11 Rft bij de herziene begrotingswijziging 2017 Sint Maarten
Geachte heer Gibson,
Op 29 juni 2017 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) van
de regering van Sint Maarten een ontwerplandsverordening ontvangen tot wijziging van
de begroting (begrotingswijziging). Het Cft heeft 13 juli zijn advies op deze
begrotingswijziging uitgebracht.
Op 6 september is Sint Maarten getroffen door orkaan Irma waarvan de gevolgen
verstrekkend zijn op zowel economisch als financieel gebied. De vastgestelde begroting
2017 evenals de voor advisering voorgelegde begrotingswijziging werden vervolgens
door Sint Maarten niet meer realistisch geacht. Er is voor gekozen om een Nota van
Wijziging op te stellen ten aanzien van de eerder voorgelegde begrotingswijziging. Deze
Nota van Wijziging is ter advisering aan het Cft en de Raad van Advies van Sint Maarten
voorgelegd. Het Cft heeft op 16 november zijn advies uitgebracht op deze Nota van
Wijziging, de Raad van Advies op 21 november. Sint Maarten heeft aangegeven op
basis van het advies van de Raad van Advies af te zien van het traject van een Nota
van Wijziging en in plaats daarvan een nieuwe begrotingswijziging in te dienen. Deze is
door het Cft ontvangen op 15 december 2017. Hierbij wordt aangegeven dat het advies
van het Cft op de Nota van Wijziging grotendeels in deze begrotingswijziging wordt
verwerkt.
Oordeel
Het Cft constateert dat de herziene begrotingswijzing voornamelijk bestaat uit een
samenvoeging van de eerder ingediende begrotingswijziging en de nota van wijziging.
Verder constateert het Cft dat het aantal wijzigingen dat in de begrotingswijziging
wordt voorgesteld ten opzichte van de eerder voorgelegde Nota van Wijziging beperkt
is. Het betreft enkel mutaties in de additionele lasten als gevolg van orkaan Irma.
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De kosten voor het verwijderen van groot afval worden ANG 5,0 miljoen hoger geraamd
dan eerder het geval was. De kosten voor de onderstand daarentegen vallen naar
verwachting ANG 3,0 miljoen lager uit dan in de Nota van Wijziging nog werd
voorgesteld. Verder wordt een bijscholingstraject opgezet waarbij werkzoekenden in de
hospitality sector tegen betaling trainingen kunnen volgen. Tot slot lijken de
personeelskosten niet ANG 12,0 miljoen lager uit te vallen zoals eerder verwacht, maar
slechts ANG 8,0 miljoen.
Naast de beperkte wijzigingen in de lasten van totaal ANG 14,0 miljoen constateert het
Cft verder dat voldoende rekening is gehouden met het advies van het Cft op genoemde
Nota van Wijziging. Het tekort op de begroting 2017 zoals dat blijkt uit de
begrotingswijziging bedraagt ANG 153,2 miljoen. In de memorie van toelichting wordt
tevens aangegeven dat circa ANG 78,1 miljoen aan liquiditeiten nodig zijn om in 2017
aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Deze liquiditeiten zijn noodzakelijk
om te voorkomen dat Sint Maarten de middelen aan moet spreken die gereserveerd zijn
voor aflossingen en APS en SZV en voor de kapitaaldienst.
Het Cft heeft geen verdere opmerkingen bij onderhavige begrotingswijziging.

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus
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De wnd. Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën van Sint Maarten

