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Onderwerp
Reactie derde uitvoeringsrapportage 2019 openbaar lichaam Saba
Geachte heer Johnson,
Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 31 oktober
2019 de derde uitvoeringsrapportage (UR) over het begrotingsjaar 2019 van het
openbaar lichaam Saba ontvangen. Saba heeft de UR - ten opzichte van voorgaande
rapportages - van additionele toelichtingen en overzichten voorzien. De
informatiewaarde van de UR is hiermee toegenomen.
Met de UR is ook een derde begrotingswijziging (BW) voor het jaar 2019 aangeboden.
Na overleg met het Cft heeft Saba besloten de BW aan te passen en heeft op 15
november jl. de aangepaste versie ingediend. Daardoor is de UR ook deels
geactualiseerd. Hierbij ontvangt u de reactie van het Cft op de derde UR. Het advies
van het Cft op de aangepaste derde BW ontvangt u in een afzonderlijke brief.
Begrotingsuitvoering
De UR toont tot en met het derde kwartaal USD 19,3 miljoen aan baten en USD 17,5
miljoen aan lasten en daarmee een positief saldo van USD 1,8 miljoen. Saba verwacht
een tekort over het vierde kwartaal en daardoor een sluitende begroting over geheel
2019.
Tot en met het derde kwartaal is in totaal circa USD 11,2 miljoen aangewend voor
bijzondere uitkeringen, waarvan USD 3,8 miljoen in het derde kwartaal bestaande uit:
•

USD 0,8 miljoen voor projecten om de schade als gevolg van de orkanen te
herstellen;

•

USD 3,0 miljoen voor overige projecten waaronder bestuurlijke ontwikkeling,
onderhoud van infrastructuur, kinderopvang, integrale projecten en natuur
gerelateerde projecten.

Personeel
De goedgekeurde begroting gaat uit van gemiddeld 194 formatieplaatsen (fte) in 2019,
waarvan twee voor externe inhuur.
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Het personeelsoverzicht toont 182 fte in dienst van het openbaar lichaam per eind
september 2019. Daarnaast zijn twee fte extern ingehuurd. Saba geeft aan dat het
ambtelijk apparaat in het derde kwartaal te maken heeft gehad met de uitdiensttreding
van enkele medewerkers. De hieruit voortvloeiende financiële gevolgen zijn in de derde
BW voor 2019 verwerkt.
De personeelslasten bedroegen in het derde kwartaal circa USD 2,0 miljoen en komen
tot en met het derde kwartaal uit op circa USD 5,8 miljoen (inclusief personeelslasten
die zijn voldaan uit de bijzondere uitkeringen). In de goedgekeurde begroting 2019 is
USD 7,3 miljoen opgenomen voor de reguliere personeelslasten. De begroting biedt
voldoende ruimte voor de personeelslasten in het vierde kwartaal.
Liquiditeit
De liquiditeitspositie van Saba bedraagt conform het Geïntegreerd Middelenbeheer
ultimo september 2019 USD 23,6 miljoen. Op basis van de door Saba gepresenteerde
overzichten is circa USD 20,0 miljoen geoormerkt voor bijzondere uitkeringen en USD
0,7 miljoen als beklemde vrije uitkering. Hierdoor resteert een saldo van USD 2,9
miljoen aan vrij besteedbare middelen, een lichte daling ten opzichte van het saldo
ultimo juni van USD 3,0 miljoen.
Financieel beheer
Saba heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen bij de jaarrekening 2018,
hetgeen aangeeft dat het financieel beheer van voldoende niveau is. Uit de toelichting
bij de UR blijkt dat Saba, in samenwerking met de accountant, verschillende projecten
uitvoert om het financieel beheer op een hoger niveau te brengen. Deze projecten
betreffen onder meer het schrijven van nieuwe procedures en richtlijnen, het
beschrijven van verantwoordelijkheden en het actualiseren van het bestaande interne
controle plan. Daarnaast zal Saba maatregelen treffen om de aanbevelingen van de
accountant bij de jaarrekening 2018 te implementeren.
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

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus
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