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Onderwerp
Reactie tweede uitvoeringsrapportage 2019 openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,
Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 24 juli jl.
de tweede uitvoeringsrapportage (UR) over het begrotingsjaar 2019 van het openbaar
lichaam Saba ontvangen. Conform de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (Wet FinBES) dient de tweede UR uiterlijk op 31 juli ingediend te
worden. De UR is derhalve tijdig bij het Cft ingediend.
Met de UR is ook een tweede begrotingswijziging (BW) voor het jaar 2019 aangeboden.
Het advies van het Cft op de tweede BW ontvangt u in een afzonderlijke brief. Hierbij
ontvangt u de reactie van het Cft op de ingediende tweede UR.
Begrotingsuitvoering
De UR toont over het tweede kwartaal USD 6,8 miljoen aan baten en USD 4,9 miljoen
aan lasten en daarmee een positief saldo van USD 1,9 miljoen. Saba verwacht over
geheel 2019 vooralsnog een sluitende begroting.
De baten bestaan uit de vrije uitkering van USD 4,6 miljoen (waarvan USD 2,3 miljoen
betrekking heeft op het eerste kwartaal), de aanwending van bijzondere uitkeringen
van USD 1,5 miljoen en overige baten van USD 0,7 miljoen waaronder lokale heffingen.
De lasten van USD 4,9 miljoen bestaan uit personeelslasten, aanwending van
bijzondere uitkeringen en overige reguliere lasten, waaronder lasten ten aanzien van
verbetering van de infrastructuur. De aanwending van de bijzondere uitkeringen
bestaat uit USD 0,7 miljoen voor projecten om de schade als gevolg van de orkanen te
herstellen en USD 0,8 miljoen voor overige projecten waaronder sociale huisvesting en
zonne-energie.
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Personeel
De goedgekeurde begroting gaat uit van gemiddeld 194 formatieplaatsen (fte) in 2019,
waarvan twee voor externe inhuur.
Uit het personeelsoverzicht blijkt dat eind juni 2019 187 fte in dienst zijn van het
openbaar lichaam en twee fte worden ingehuurd. De personeelslasten bedroegen in het
tweede kwartaal USD 1,9 miljoen en in het eerste halfjaar USD 3,8 miljoen. In dit totaal
zijn ook personeelslasten opgenomen die zijn voldaan vanuit de bijzondere uitkeringen.
Voor reguliere personeelslasten is voor het hele jaar 2019 USD 7,3 miljoen begroot.
Liquiditeit
De liquiditeitspositie van Saba bedraagt conform het Geïntegreerd Middelenbeheer
ultimo juni 2019 USD 25,1 miljoen. Hiervan is USD 22,1 miljoen ontvangen als
bijzondere uitkering en nog te besteden. De vrij besteedbare liquide middelen (USD 3
miljoen) zijn toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal.
Financieel beheer
Saba heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen bij de jaarrekening 2018,
hetgeen aangeeft dat het financieel beheer van voldoende niveau is. Uit de UR blijkt dat
het openbaar lichaam versterking heeft geregeld voor de afdeling financiën om hiermee
de aandachtspunten bij de jaarrekening 2018 aan te pakken.
Tot slot
Het Cft heeft in zijn reactie op de eerste UR 2019 d.d. 12 juni 2019 geadviseerd om bij
de tweede UR:
•

eventuele negatieve eindsaldi bij de bijzondere uitkeringen te voorzien van een
toelichting;

•

de lasten in het overzicht van de personeelslasten nader te specificeren zodat
een beter inzicht in de begrote en werkelijke reguliere personeelslasten kan
worden verkregen.

Het Cft constateert dat deze geadviseerde toelichtingen in de tweede UR nog niet zijn
verstrekt. Het openbaar lichaam heeft laten weten dat, met inbreng van de accountant
en het Cft, in het derde kwartaal gewerkt zal worden aan het verhogen van de
informatiewaarde van de uitvoeringsrapportages.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft graag
bereid die te geven.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Namens deze,

H.G.J. Kamp
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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

