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Onderwerp
Advies bij de eerste begrotingswijziging 2020 van het openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,
Op 29 mei 2020 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft) van uw bestuurscollege de eerste uitvoeringsrapportage (UR) inclusief de eerste
begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2020 ontvangen. Op 10 juni jl. is een
aangepaste UR en BW ontvangen. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de
ingediende BW. De reactie op de UR ontvangt u in een afzonderlijke brief.
Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting 2020. U
stelt in totaal USD 3,3 miljoen aan wijzigingen voor. Het begrotingstotaal wordt
hierdoor verhoogd van USD 12,4 miljoen naar USD 15,7 miljoen. Het verwachte saldo
ultimo 2020 verandert met deze BW niet en blijft nihil.
Toelichting
De voorgestelde wijzigingen zijn in de toelichting bij de BW gespecificeerd en bestaan
voor USD 2,7 miljoen uit de aanwending van de bijzondere uitkeringen en voor USD 0,6
miljoen uit reguliere begrotingswijzigingen.
Bijzondere uitkeringen
De aanwending van de bijzondere uitkeringen betreft de reguliere bijzondere
uitkeringen (USD 1,9 miljoen), bijzondere uitkeringen wegens orkaanschade (USD 0,7
miljoen) en projecten gefinancierd uit de ‘beklemde’ vrije uitkering (USD 0,1 miljoen).
In de BW worden zowel de baten als de lasten met genoemde bedragen verhoogd.
De reguliere bijzondere uitkeringen zijn in het eerste kwartaal onder meer aangewend
voor maatschappelijke begeleiding, openbare hygiëne, onderwijs, landbouw,
rampenbestrijding en projecten ten aanzien van het traject ‘Good Governance’. De
aanwending van de bijzondere uitkeringen die beschikbaar zijn gesteld wegens
orkaanschade, betreffen vooral projecten voor herstel van woningen, de haven, het
toerisme en afvalverwerking.
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Reguliere begrotingswijzigingen
De belangrijkste wijziging betreft het verwerken van een circa USD 0,6 miljoen
verhoging in de vrije uitkering. Van dit bedrag is USD 0,4 miljoen een structurele
aanvulling op de vrije uitkering voor Sport- en Preventieakkoord en Naschoolse
activiteiten1. Daarnaast is circa USD 0,2 miljoen door het Nederlandse ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beschikbaar 2 gesteld voor eilandelijk beleid
om de gevolgen van de Covid-19 crisis voor de kwetsbare inwoners van Caribisch
Nederland te verzachten.
Aan de lastenkant zijn voornamelijk de begrote lasten voor Rampenbestrijding, Sociaal
cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk en Overige openbare hygiëne - elk met circa
USD 0,2 miljoen - verhoogd.
Tot slot
De (wereldwijde) financiële impact van de Covid-19 crisis is groot. Saba heeft sinds
eind maart jl. de grenzen gesloten en in april een lockdown ingesteld. Deze lockdown is
in de tweede week van mei opgeheven. De gevolgen van de crisis en het herstel
daarvan is nog onzeker. Zo verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat het
toerisme in het Caribisch gebied in 2020 fors lager uitvalt dan in 2019. Saba heeft in de
eerste BW de effecten van de Covid-19 crisis op de baten en lasten nog niet verwerkt
en geeft aan pas bij de tweede UR meer zicht hierop te hebben. U wordt verzocht bij de
aanbieding van de tweede UR en daaraan gerelateerde BW aan te geven welke
beleidsmatige en financiële gevolgen u verwacht gegeven de Covid-19 crisis en daarbij
rekening te houden met het door Nederland beschikbaar gestelde steunpakket voor de
inwoners en bedrijven op Saba.

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

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus
Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De eilandsraad van het openbaar lichaam Saba
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