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

Geachte heer Johnson,
Op 2 december 2020 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Cft) van uw bestuurscollege de derde uitvoeringsrapportage (UR) en de derde
begrotingswijziging (BW) over het begrotingsjaar 2020 ontvangen. Hierbij ontvangt u
het advies van het Cft op de BW. De reactie op de UR ontvangt u in een separate brief.
Advies
In de BW stelt u in totaal circa USD 5,1 miljoen aan wijzigingen voor. Het
begrotingstotaal wordt hierdoor verhoogd van USD 16,6 miljoen naar USD 21,7 miljoen.
Het verwachte saldo ultimo 2020 verandert met deze BW niet en blijft nihil. Het Cft
adviseert u om het bedrag van USD 0,4 miljoen dat nu in de derde BW als onvoorziene
lasten wordt begroot als een overschot voor het jaar 2020 te begroten. Door het
overschot zichtbaar te maken, geeft de begroting een beter inzicht in het begrotingsen verantwoordingsproces.
Toelichting
De voorgestelde wijzigingen zijn in de toelichting bij de BW gespecificeerd en bestaan
voor circa USD 4,3 miljoen uit de aanwending van de bijzondere uitkeringen 1 en voor
USD 0,8 miljoen uit reguliere begrotingswijzigingen.
Conform het verzoek van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) bij de goedkeuring van de tweede BW voor 2020 2, bevat de
derde BW een toelichting op de beleidsmatige en financiële gevolgen van de
coronacrisis.
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De werkelijke aanwending tot en met het derde kwartaal en de verwachte aanwending in het vierde
kwartaal.
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Bijzondere uitkeringen
In de BW is USD 1,7 miljoen opgenomen voor met name lokale landbouwprojecten, het
‘BES(t) for Kids’ project, ondersteuning van het bestuursapparaat, bijstandsverlening
alsmede lasten in verband met de coronacrisis, waaronder voedselhulp. Daarnaast is
USD 2,6 miljoen opgenomen voor de aanwending van bijzondere uitkeringen wegens
orkaanschade en het project ‘watervoorziening’. De projecten die hieruit gefinancierd
worden betreffen vooral het herstel van woningen, de zeehaven, de luchthaven,
afvalverwerking, watervoorziening en overige herstelprojecten.
In de BW worden zowel de baten als de lasten met genoemde bedragen verhoogd.
Reguliere begrotingswijzigingen
De baten en lasten worden met circa USD 0,8 miljoen verhoogd. Bij de baten zijn de
voorgestelde wijzigingen als volgt:
•
De vrije uitkering wordt met circa USD 0,7 miljoen opgehoogd. De
staatssecretaris van BZK heeft in november jl. een aanvulling op de vrije
uitkering in verband met de coronacrisis beschikbaar gesteld.3
•
De vrije uitkering wordt met circa USD 0,2 miljoen opgehoogd door de
verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor 2020.4
•
De eilandelijke baten worden met USD 52 duizend verlaagd vanwege lagere
verwachte baten voor vergunningen.
Bij de lasten worden de volgende wijzigingen voorgesteld:
•
De post onvoorzien wordt met circa USD 0,4 miljoen opgehoogd.
•
De lasten voor rampenbestrijding worden met circa USD 0,3 miljoen opgehoogd
voor de uitvoering van beleid ten aanzien van de coronacrisis.
•
De lasten voor bijstandsverlening worden met circa USD 73 duizend opgehoogd
als gevolg van hogere operationele lasten voor de watervoorziening.
•
Tussen de overige posten vinden lastenverschuivingen plaats van circa USD 14
duizend voor o.a. verschuiving van personeel binnen de verschillende diensten.
De post onvoorzien wordt opgehoogd naar USD 0,4 miljoen omdat Saba in het vierde
kwartaal de bovengenoemde incidentele aanvullingen op de vrije uitkering heeft
ontvangen maar volledige besteding van deze middelen niet verwacht. Het Cft adviseert
u om dit bedrag als een overschot van USD 0,4 miljoen te begroten en niet als een last.
Hiermee wordt de informatiewaarde van de begroting verhoogd.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

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

