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Onderwerp

Advies eerste begrotingswijziging 2017 openbaar lichaam Sint Eustatius
Geachte heer Woodley,
Op 18 oktober 2017 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Cft) de eerste begrotingswijziging (BW) van het openbaar lichaam Sint Eustatius
over het jaar 2017 ontvangen. Sint Eustatius beschikt pas sinds 14 augustus 2017 over
een door de minister van BZK goedgekeurde begroting 2017. Aangezien de tweede
uitvoeringsrapportage 2017 met forse vertraging is opgeleverd, is ook deze eerste
begrotingswijziging 2017 laat in het begrotingsjaar opgesteld. Daarnaast zag u zich
geconfronteerd met de moeilijke omstandigheden als gevolg van de orkanen Irma en
Maria. Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de ingediende begrotingswijziging.
Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting. U stelt
een groot aantal wijzigingen voor die per saldo leiden tot een verhoging van de baten
tot USD 17.331.922 en de lasten tot USD 16.863.169. Als gevolg van deze
begrotingswijziging verwacht Sint Eustatius een overschot van USD 468.753 waar de
goedgekeurde begroting 2017 uitging van een nihil resultaat.
De eilandsraad heeft op 19 oktober 2017 de jaarrekening 2015 vastgesteld, hieruit
blijkt een tekort van USD 564.344. Evenals in de goedgekeurde begroting 2017, wordt
in de gewijzigde begroting 2017 gecompenseerd voor het tekort. Hiermee voldoet Sint
Eustatius aan artikel 31 lid 3 van de Wet FinBES waaruit blijkt dat een tekort in enig
jaar dient te worden gecompenseerd binnen de twee opvolgende jaren.
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Toelichting
Ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2017 wordt een groot aantal
aanpassingen voorgesteld. De wijzigingen zijn te classificeren in:
•

Reguliere begrotingswijzigingen als gevolg van verschillen tussen begrote baten
en lasten en de werkelijke baten en lasten over het eerste halfjaar 2017. Deze
wijzigingen sluiten aan op de tweede uitvoeringsrapportage 2017 en verlagen
de lasten met per saldo circa USD 925.000 en verlagen de baten met per saldo
circa USD 16.000.

•

Reguliere begrotingswijzigingen als gevolg van gewijzigde verwachtingen ten
aanzien van het derde en vierde kwartaal gelet op de gerealiseerde baten en
lasten in het eerste halfjaar 2017. Dit heeft tot gevolg dat de baten circa
USD 300.000 lager worden begroot en de lasten per saldo circa USD 190.000
worden verlaagd.

•

Begrotingswijzigingen als gevolg van nieuwe beleidskeuzes leidende tot circa
USD 330.000 verhoging van de lasten.

Bovenstaande aanpassingen leiden ertoe dat het begrote resultaat wordt gewijzigd van
nihil tot USD 468.753. De begrote investeringen ad USD 344.750 worden eveneens
gewijzigd en verhoogd, leidende tot een totaal van USD 537.000.
De toelichting bij de begrotingswijziging gaat uitvoerig in op de wijzigingen die worden
voorgesteld, het Cft spreekt hier zijn waardering voor uit.
Liquiditeiten
Sint Eustatius houdt voldoende rekening met de effecten van de begrotingswijziging op
de liquiditeiten. Uitgaande van de afschrijvingen (USD 782.315), de investeringen (USD
537.000) en de aflossingen op de renteloze leningen (USD 385.460) zal Sint Eustatius
per saldo USD 140.145 aan liquiditeiten nodig hebben. Gelet op het begrote overschot
van USD 468.753 heeft Sint Eustatius deze liquiditeiten vanuit de eigen begroting
beschikbaar.
De liquiditeiten per ultimo juni 2017 zullen als gevolg van de investeringen en de extra
lasten in het tweede halfjaar naar verwachting een daling laten zien. Sint Eustatius
heeft hiervoor voldoende liquiditeiten vrij beschikbaar.
Bijzondere uitkeringen
Sint Eustatius heeft in de begroting 2017 rekening gehouden met de aanwending van
USD 1.963.865 aan bijzondere uitkeringen. Deze begrotingswijziging geeft een te
beperkte toelichting op dit deel van de begroting en eventuele wijzigingen daarop en is
daardoor onvolledig. Aangezien de verwerking van de bijzondere uitkeringen budget
neutraal is, de baten zijn gelijk aan de lasten, adviseert het Cft u de bijzondere
uitkeringen in de derde uitvoeringsrapportage, met naar verwachting een bijbehorende
begrotingswijziging, alsnog nader te verwerken en toe te lichten.
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Orkaanschade
Orkaan Irma en orkaan Maria hebben grote schade toegebracht aan Sint Eustatius. Uit
een voorlopige schatting blijkt dat de schade circa USD 39 miljoen bedraagt. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de diverse
departementen in Den Haag voert overleg met Sint Eustatius over de wijze waarop
herstel kan plaatsvinden. Sint Eustatius heeft in deze begrotingswijziging nagenoeg
geen rekening gehouden met het opvangen van de financiële gevolgen van de orkanen.
Indien Sint Eustatius onvoldoende (financiële) ondersteuning ontvangt vanuit Europees
Nederland, geeft deze begrotingswijziging vrijwel geen ruimte om vanuit eigen
begroting de financiële gevolgen op te vangen. Het Cft beziet dit aspect als een risico
voor de begrotingsuitvoering.
Tot slot
Het Cft dringt er bij u op aan om te zorgen voor het op korte termijn indienen van de
derde uitvoeringsrapportage 2017 en indien nodig gelijktijdig een begrotingswijziging.
Door tijdig te rapporteren over de begrotingsuitvoering en waar nodig te anticiperen
middels een begrotingswijziging kan het bestuurscollege haar beleid uitvoeren binnen
de door de eilandsraad vastgestelde en door de minister van BZK goedgekeurde
budgettaire kaders. Ook voor het uitvoeren van het voorafgaand toezicht door het Cft is
het inzicht in de begrotingsuitvoering en waar nodig tijdige aanpassing van de
begroting middels een begrotingswijziging van groot belang.
In de verwachting 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

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius
Het hoofd financiën van het openbaar lichaam Sint Eustatius

