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Advies derde begrotingswijzing 2015 openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,
Op 4 november heeft het secretariaat van het College financieel toezicht Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de derde uitvoeringsrapportage (UR)
inclusief begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2015 ontvangen. Hierbij
ontvangt u het advies van het Cft op de ingediende begrotingswijziging. De reactie op
de uitvoeringsrapportage ontvangt u in een afzonderlijke brief.
Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting. U stelt
in totaal USD 455.465 aan wijzigingen voor waarmee het begrotingstotaal wordt
verhoogd van USD 11.805.857 naar USD 12.261.322. In dekking wordt grotendeels
voorzien door het inzetten van bijzondere uitkeringen welke door de vakdepartementen
beschikbaar worden gesteld. Er is sprake van een sluitende begrotingswijziging. Het
verwachte resultaat over 2015 blijft ongewijzigd USD 807.011. Het resultaat wordt
gebruikt voor het aflossen van diverse renteloze leningen.
Toelichting
De wijzigingen voorgesteld in de derde BW betreffen voornamelijk het bijstellen van
bijzondere uitkeringen voor USD 412.965 ten behoeve van het bestuursapparaat,
handel en industrie, onderwijs, maatschappelijke begeleiding en openbare hygiëne.
Het Cft plaatst echter een belangrijke kanttekening bij dit positieve advies. Uit de
uitvoeringsrapportage blijkt dat een deel van de lasten voor reiniging niet is opgenomen
in de realisatie van baten en lasten maar als investering wordt geactiveerd op de
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balans. Het overschot wat het gevolg is van deze activering wordt vervolgens ingezet
op diverse begrotingsfuncties waarmee de begroting 2015 in evenwicht blijft. Conform
het Besluit Begroting en Verantwoording BES (BBV BES) is dit toegestaan.
Het activeren van de investering neemt niet weg dat de liquide middelen zijn
afgenomen om in de dekking van de investering te voorzien. Het vervolgens inzetten
van de hierdoor gecreëerde vrijval aan lasten leidt in 2015 tot een verdere afname van
de liquide middelen. Deze additionele afname van liquide middelen wordt in
toekomstige jaren, i.e. de jaren waarin op de investering wordt afgeschreven,
gecompenseerd. Hierdoor wordt in de afschrijvingsjaren een reserve opgebouwd
waarmee eventuele vervangingsinvesteringen gedaan kunnen worden.
Gelet op de beschikbare liquide middelen van het openbaar lichaam gaat het Cft
akkoord met de voorgestelde begrotingswijziging waarbij na afloop van het huidige
boekjaar met Saba nader in overleg wordt getreden over de gehanteerde systematiek
en de financiële consequenties die deze met zich meebrengt.
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
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