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Advies tweede begrotingswijziging 2014 openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Rijna,
Op 22 september jl. ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Cft) de tweede begrotingswijziging (BW) over 2014. In deze BW zijn de
wijzigingen verwerkt die voortkomen uit de tweede uitvoeringsrapportage over 2014.
Advies
Het Cft oordeelt positief over de door u voorgestelde wijzigingen in de tweede BW 2014.
Er is sprake van een sluitende BW.
Toelichting
In de voorgestelde tweede BW 2014 presenteert het openbaar lichaam Bonaire
technische en beleidswijzigingen die zowel op de gewone dienst betrekking hebben als
op de balans. De BW bestaat uit de volgende onderdelen:


Een baten/lasten-neutrale ophoging van de begroting als gevolg van technische
aanpassingen voor een bedrag van USD 372.700. Dit betreffen uitgaven ten
behoeve van de projecten die met bijzondere uitkeringen uit Nederland worden
gefinancierd.



Het openbaar lichaam wendt opgebouwde reserves aan voor beleids- en
investeringswensen. Het betreft een bedrag van USD 1,3 mln, dat als resultaat
uit de jaarrekening 2013 als een incidentele baat aan de begroting 2014 wordt
toegevoegd.



De lasten kennen bij de 2e BW een verhoging van per saldo USD 692.600.
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De baten worden in totaal verhoogd met een bedrag van USD 1.672.700. Het nieuwe
begrotingstotaal komt hiermee aan de batenkant uit op een bedrag van USD
53.411.507. De lasten kennen bij de 2e BW per saldo een verhoging van USD 692.600
en komen uit op een bedrag van USD 47.917.584.
Samenvattend ontstaat er hierdoor een (geoormerkt) begrotingsoverschot 2014 van
USD 5.493.923. In vergelijking met de stand van de begroting na de 1e BW over 2014
is het overschot met USD 980.100 toegenomen. Dit hogere overschot op de gewone
dienst is noodzakelijk om een aantal nieuwe gewenste investeringen te kunnen
financieren. De meest in het oog springende investering betreft de Kaminda Nikiboko
Zuid fase 2 van USD 1,5 mln. Behalve het creëren van een overschot op de gewone
dienst heeft Bonaire er tevens voor gekozen om een aantal investeringen die bij de 1e
BW over 2014 mogelijk zijn gemaakt uit te stellen naar een later moment.
De liquiditeitspositie zal als gevolg van de door Bonaire gewenste inzet van reserves in
de loop van dit jaar naar verwachting verder afnemen. Het liquiditeitssaldo zal volgens
de laatste prognose eind dit jaar nul bedragen. Zoals eerder gesteld door het Cft blijft
waakzaamheid voor een continu positieve liquiditeitspositie geboden, om te voorkomen
dat een roodstand wordt bereikt en een beroep moet worden gedaan op de
kredietmogelijkheid van de rekening courant. Het is voor het opbouwen van een
liquiditeitsbuffer, om zonder problemen de bedrijfsvoering uit te kunnen voeren, aan te
bevelen om zeer kritisch de verwachte ontvangsten en uitgaven te monitoren en de
liquiditeitsontvangsten waar mogelijk te maximaliseren.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

prof. dr. A.F.P. Bakker
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