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

Geachte heer Johnson,
Op 4 september 2020 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Cft) van uw bestuurscollege de tweede uitvoeringsrapportage (UR) inclusief de
tweede begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2020 ontvangen. Op 16
september jl. heeft u een aangepaste versie van de BW en de UR ingediend. Hierbij
ontvangt u het advies van het Cft op de aangepaste 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 circa USD 0,9 miljoen aan wijzigingen voor. Het begrotingstotaal wordt
hierdoor verhoogd van USD 15,7 miljoen naar USD 16,6 miljoen. Het verwachte saldo
ultimo 2020 verandert met deze BW niet en blijft nihil.
In de BW is de inkomstenderving over het eerste halfjaar 2020, als gevolg van de
genomen Covid-19 maatregelen, verwerkt. U geeft in de tweede UR over 2020 aan een
tekort over het gehele jaar te verwachten. Dit is echter nog niet in de begroting
verwerkt. Met deze BW is vooralsnog een nihil saldo begroot.
Het is nog niet bekend welke financiële steun de Rijksoverheid zal verstrekken 1 om
de eilandelijke inkomstenderving op te vangen. De communicatie hieromtrent zal in het
vierde kwartaal geschieden. Het Cft adviseert de aangepaste verwachtingen voor het
jaar 2020 en de dan bekende tegemoetkoming inkomstenderving door de Rijksoverheid
in de derde UR en de derde BW over 2020 te verwerken.

Het ministerie van BZK heeft in de vierde suppletoire begroting 2020 Koninkrijsrelaties een
bedrag van EUR 4,3 miljoen (circa USD 5,0 miljoen) gecommitteerd aan de openbare
lichamen.
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Toelichting
De voorgestelde wijzigingen zijn in de toelichting bij de BW gespecificeerd en bestaan
voor circa USD 0,8 miljoen uit de aanwending van de bijzondere uitkeringen en voor
USD 0,1 miljoen uit reguliere begrotingswijzigingen.
Bijzondere uitkeringen
De aanwending van de bijzondere uitkeringen betreft de reguliere bijzondere
uitkeringen (USD 0,5 miljoen), bijzondere uitkeringen wegens orkaanschade (USD 0,4
miljoen) en een verschuiving van de ‘beklemde’ vrije uitkering naar bijzondere
uitkeringen wegens orkaanschade (- USD 0,1 miljoen). In de BW worden zowel de
baten als de lasten met genoemde bedragen verhoogd.
De aanwending van de reguliere bijzondere uitkeringen in het tweede kwartaal betreft
voornamelijk onderhoud van infrastructuur met de beschikbaar gestelde
infrastructuurfondsen 2018 en 2019, sociale huisvesting, lokale agricultuur projecten en
het ‘BES(t) for Kids’ project. De bijzondere uitkeringen die beschikbaar zijn gesteld
wegens orkaanschade betreffen vooral het herstel van de haven, watervoorziening en
overige herstelprojecten.
Reguliere begrotingswijzigingen
De belangrijkste wijziging betreft het verwerken van de door Nederland beschikbaar
gestelde aanvullende middelen (circa USD 0,3 miljoen) voor de verlengde
noodmaatregelen2 in verband met de Covid-19 crisis. Dit bedrag is zowel aan de lasten
als aan de batenkant verwerkt.
In zijn advies bij de eerste BW 2020 heeft het Cft geadviseerd om de verwachte
beleidsmatige en financiële gevolgen als gevolg van de Covid-19 crisis in de tweede BW
2020 te verwerken en daarbij rekening te houden met de door Nederland beschikbaar
gestelde steunmaatregelen. Naar aanleiding hiervan is in de tweede BW een verlaging
van de eilandelijke baten van circa USD 0,2 miljoen opgenomen. Daar tegenover zijn de
lasten voor reis- en verblijf, personeel, onderhoud en een aantal subsidies 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

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