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Onderwerp
Amendement eerste begrotingswijziging 2020 openbaar lichaam Bonaire
Geachte heer Rijna,
Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 29 mei
2020 het voorstel houdende amendering van de door u aan de Eilandsraad aangeboden
eerste begrotingswijziging 2020 (BW) ontvangen. Conform artikel 18 lid 2 van de Wet
Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) ontvangt u
hierbij het advies van het Cft op dit amendement.
Procesgang
Bij de goedkeuring van de begroting 2020 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) het OLB verzocht om uiterlijk 15 februari 2020 een eerste BW
voor het jaar 2020 in te dienen. Het Cft heeft op 27 februari 2020 de eerste BW
ontvangen en hier op 24 maart jl. over geadviseerd. Het Cft was van oordeel dat de
begroting na verwerking van de BW niet voldeed aan artikel 19 lid 2 sub a, b en c van
de Wet FinBES en verzocht uw bestuurscollege om de BW, conform advies van het Cft,
aan te passen alvorens deze aan te bieden aan de Eilandsraad. Op 24 april jl. (meer
dan twee maanden na de uiterlijke datum aangegeven door het ministerie van BZK) is
de aangepaste BW aan de Eilandsraad aangeboden. Deze heeft hierop besloten de
voorliggende BW te amenderen.
Advies
Het Cft adviseert positief over het voorgestelde amendement dat voorziet in een
verhoging van de post onvoorzien met USD 1 miljoen voor lasten in verband met de
Covid-19 crisis, te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve.
Toelichting
In het amendement geeft u aan dat de post “Onvoorzien” al volledig is benut voor
lasten in verband met de Covid-19 crisis. Daarom stelt u voor om de post “Onvoorzien”
met USD 1 miljoen te verhogen van USD 1,3 miljoen (voorgesteld in de aangepaste
eerste BW) tot USD 2,3 miljoen.

(+297) 5832800
info@cft.cw
www.cft.cw

Kenmerk

Cft 202000069
Blad

2/2

Het Cft stemt in met deze wijziging van de begroting zoals verwerkt in het voorliggende
amendement. Indien de post “Onvoorzien” ontoereikend is voor het opvangen van
onverwachte tegenvallers, kan worden teruggevallen op de post “Algemene reserve”.
Conform de Nota van Toelichting bij artikel 18 van het Besluit Begroting en
Verantwoording openbare lichamen BES is de aard van de algemene reserve primair die
van buffer voor het opvangen van risico’s die niet in de begroting afgedekt kunnen
worden en voor het opvangen van onverwachte tegenvallers. De huidige situatie in
verband met Covid-19 wordt beschouwd als een onverwachte tegenvaller.
Om te kunnen onttrekken aan de algemene reserve is bovendien van belang dat de
besteedbare middelen toereikend zijn. Per ultimo december 2019 was de stand van de
algemene reserve USD 42,2 miljoen, inclusief het uit de vierde uitvoeringsrapportage
2019 blijkende voorlopig resultaat over 2019 van USD 9,1 miljoen. Ultimo maart 2020
bedroeg de liquiditeitspositie van het OLB conform het Geïntegreerd Middelenbeheer
(GMB) USD 47,1 miljoen. Hiervan was USD 16,1 miljoen vrij besteedbaar 1.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus
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Hierbij moet rekening worden gehouden met de hoogte van de bestemde reserves.

