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Onderwerp
Advies bij de tweede begrotingswijziging 2019 van het openbaar lichaam Saba
Geachte heer Johnson,
Op 24 juli 2019 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft) van uw bestuurscollege (BC) de tweede uitvoeringsrapportage inclusief
begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2019 ontvangen. Hierbij ontvangt u
het advies van het Cft op de ingediende BW. 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 1,6 miljoen aan wijzigingen voor. Het begrotingstotaal wordt hierdoor
verhoogd van USD 17,3 miljoen (inclusief eerste BW) naar USD 18,9 miljoen. Het
verwachte saldo ultimo 2019 verandert met deze BW niet en blijft nihil.
Toelichting
De voorgestelde wijzigingen zijn in de toelichting bij de BW gespecifieerd en bestaan uit
twee delen: de aanwending van de bijzondere uitkeringen (USD 1,6 miljoen) en
reguliere begrotingswijzigingen (USD 68 duizend).
Bijzondere uitkeringen
De bijzondere uitkeringen zijn onderverdeeld in reguliere bijzondere uitkeringen (USD
0,9 miljoen), bijzondere uitkeringen wegens orkaanschade (USD 0,7 miljoen) en de
beklemde vrije uitkering (USD 6 duizend). In de BW worden zowel de baten als de
lasten met genoemde bedragen verhoogd.
De reguliere bijzondere uitkeringen zijn onder meer aangewend voor maatschappelijke
begeleiding, publieke gezondheid, rampenbestrijding en ondersteuning van het
bestuursapparaat.
De bijzondere uitkeringen die beschikbaar zijn gesteld wegens orkaanschade betreffen
vooral het herstel van gebouwen, huizen, de haven en de luchthaven en het tijdelijk
versterken van de afdeling financiën.
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Reguliere begrotingswijzigingen
In de reguliere begrotingswijzigingen is een verschuiving binnen de baten van USD 1,2
miljoen opgenomen. Deze verschuiving betreft aanvullingen op de vrije uitkering die
Nederland beschikbaar heeft gesteld voor het BES-infrastructuurfonds. Deze middelen
werden eerst onder de vrije uitkering begroot, maar worden nu direct onder de posten
Zeehaven en Water, Wegen en Pleinen begroot.
De vrije uitkering is in de tweede BW verlaagd met USD 68 duizend. Deze verlaging is
conform een eerder gemaakte afspraak tussen het openbaar lichaam en het
Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De lasten zijn
als gevolg hiervan met dit bedrag verlaagd.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft gaarne
bereid die te geven.

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

H.G.J. Kamp

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De eilandsraad van het openbaar lichaam Saba
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba
Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Saba

