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Onderwerp

Advies op de ontwerpbegroting 2016 van het openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,

Op 8 september jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft BES) van u de ontwerpbegroting 2016 ontvangen. Onderstaand ontvangt u het
advies van het Cft, dat door de eilandsraad zal worden betrokken bij het vaststellen van
de begroting. Na vaststelling van de begroting 2016 door de eilandsraad biedt het
bestuurscollege deze voor 15 november 2015, door tussenkomst van het Cft, aan aan
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Toets Cft
Het Cft toetst de begroting aan de hand van criteria welke zijn opgenomen in de Wet
financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) en in het
Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES). Hierin is onder
meer voorgeschreven uit welke paragrafen de begroting dient te bestaan, dat de
begroting in evenwicht dient te zijn en dat de in de begroting opgenomen baten en
lasten in overeenstemming zijn met de best mogelijke inschatting van de reeds
aangegane verplichtingen en van te verwachten externe ontwikkelingen.
Conclusie
Het Cft concludeert dat de ontwerpbegroting 2016 van het openbaar lichaam Saba
behoedzaam is opgesteld en voldoet aan de gestelde criteria uit de Wet FinBES en het
BBV BES. De ontwerpbegroting 2016 sluit met een positief saldo van USD 807.011. Het
is de bedoeling dat dit positieve saldo onder meer wordt aangewend voor het aflossen
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van eerder aangegane renteloze leningen. Voor een uitsplitsing van de bestemming van
het positieve saldo verwijs ik u naar de toelichting in het vervolg van dit advies.
Toelichting
Bij het opstellen van de begroting 2016 heeft Saba rekening gehouden met een
indexatie van de vrije uitkering van USD 156.000 welke in de Voorjaarsnota van het
BES-fonds is opgenomen en vastgesteld. Saba geeft in de toelichting op de begroting
meermaals aan dat een aanzienlijk deel van de noodzakelijke kosten, onder andere
voor onderhoud, niet in de begroting kan worden opgenomen, omdat de (geïndexeerde)
vrije uitkering niet toereikend wordt geacht om deze kosten te dekken.
Het meerjarig plan Caribisch Nederland in combinatie met het geïntegreerde
ontwikkelingsplan dat het openbaar lichaam de komende jaren voor ogen heeft, kent
een aantal langetermijn projecten, zoals onder meer de renovatie van het vliegveld, de
verbetering van schoolgebouwen en achterstallig onderhoud van diverse infrastructurele
zaken. Deze projecten zijn inmiddels gestart maar er is nog onvoldoende informatie
beschikbaar om de financiële consequenties voor de begroting te bepalen. U geeft aan
dat wanneer deze informatie wel beschikbaar is, de financiële consequenties door
middel van begrotingswijzigingen aan de eilandsraad zullen worden voorgelegd.
Het begrotingstotaal is ten opzichte van 2015 met 2,2% toegenomen. In de
ontwerpbegroting 2016 wordt een lasten- en batentotaal gepresenteerd van USD
10.576.850, waarbij sprake is van een saldo op de Gewone Dienst van USD 807.011.
Het saldo op de Gewone Dienst van USD 807.011 wordt ingezet voor een viertal posten,
namelijk het aflossen van renteloze leningen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) ad USD 260.000 en het ministerie van Infrastructuur en Milieu
(I&M) ad USD 250.000. Daarnaast wordt het ingezet voor aflossingen aan het ministerie
van BZK van zowel het doelsaldo als van de in het verleden teveel ontvangen gelden in
het kader van de tekortreeks (USD 177.011 resp. USD 120.000). De tekortreeks betreft
de aanvullende financiering die de openbare lichamen in het verleden hebben
ontvangen om eventuele begrotingstekorten voor de jaren 2008-2010 te dekken.
Voor 2016 zijn investeringen begroot ten bedrage van USD 2,76 mln. De grootste
investering betreft de verbetering van de weg naar Fort Bay (USD 2,5 mln) die wordt
gefinancierd met de renteloze lening die dit jaar is ontvangen van het ministerie van
I&M. De overige (vervangings)investeringen in ICT, Schoolbus en infrastructuur
worden, zoals gebruikelijk, (nagenoeg volledig) bekostigd uit de afschrijvingslasten.
De begrote personeelslasten bedragen circa USD 6,0 mln, zijnde ca. 57% van de totale
begrote lasten. De begrote formatie van 166,6 fte's is ongewijzigd ten opzichte van
2015. Het totaal van de subsidies en inkomensoverdrachten bedraagt ongeveer USD 1,2
mln, en is ca. 11% van de totale begrote lasten.
De komende jaren heeft Saba de wens om het uitgebreide ontwikkelingsplan dat de
ambities van het openbaar lichaam tot 2020 bevat, verder uit te werken en te
implementeren. Bij het schrijven van dit plan is gebleken dat er onvoldoende capaciteit
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