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Onderwerp

Advies derde begrotingswijziging 2014 openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Rijna,
Op 3 december jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft) van uw bestuurscollege de derde begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar
2014 ontvangen. In deze BW zijn wijzigingen opgenomen zoals die blijken uit de derde
uitvoeringsrapportage (UR) 2014, die gelijktijdig met de BW is ingediend. De reactie op
de derde UR ontvangt u in een aparte brief.
Advies
Het Cft oordeelt positief over de door u voorgestelde wijzigingen in de derde BW 2014.
Er is sprake van een sluitende BW.
Toelichting
In de voorgestelde derde BW 2014 presenteert het openbaar lichaam Bonaire beleidsen technische wijzigingen die zowel op de gewone dienst betrekking hebben als op de
kapitaaldienst. De BW bestaat uit de volgende onderdelen:


Het openbaar lichaam Bonaire stelt een totaal bedrag van USD 1.783.800 aan
wijzigingen voor. Deze wijzigingen bestaan uit USD 633.800 aan reguliere
lasten en USD 1.150.000 aan investeringen. Een bedrag van USD 700.000
wordt ingezet voor het voortzetten van de infrastructurele werkzaamheden in
verband met het project Hoofdwegen. Daarnaast wordt een bedrag van USD
450.000 gereserveerd voor het dekken van extra kosten in verband met het
afronden van het project Renovatie Pasangrahan.
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Het openbaar lichaam Bonaire wenst de wijzigingen te dekken door het inzetten
van de structurele verhoging van de vrije uitkering (USD 48.840) en het
verminderen van de reguliere lasten (waaronder personeel USD 451.707) met
USD 1.614.960. Daarnaast worden de uitgaven op de kapitaal dienst verlaagd
met het vrijvallen van USD 120.000 op eerder door de eilandsraad vastgestelde
investeringen.



Daarnaast voert het openbaar lichaam een aantal technische budgetneutrale



Het nieuwe begrotingstotaal komt na bovengenoemde wijzigingen aan de

wijzigingen door met een totale waarde van USD 241.400.
batenkant op een totaal van USD 53.701.747 en aan de lastenkant op een
totaal van 47.177.822.
Na effectuering van derde BW ontstaat een positief saldo tussen baten en lasten van
USD 6.523.925. In vergelijking met de stand van de begroting na de 2e BW over 2014
is dit verschil met een bedrag van USD 1.030.000 toegenomen. Dit bedrag is gelijk aan
het saldo van de investeringen die zijn voorgesteld bij de begrotingswijziging.
Het Cft merkt op dat er het afgelopen jaar een aantal grote begrotingswijzigingen heeft
plaatsgevonden, waardoor de begrotingsuitvoering vrij onrustig verloopt. Het Cft
adviseert u dan ook met het oog op de toekomst zowel uw exploitatie- als
investeringswensen direct in de begroting kenbaar te maken, zodat minder forse
bijstellingen noodzakelijk zijn.
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

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De gedeputeerde van Financiën van het openbaar lichaam Bonaire
Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Bonaire
De voorzitter van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire

