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Onderwerp

Advies verhogen renteloze lening onderwijshuisvesting openbaar lichaam Sint Eustatius
Geachte heer Slob,
Conform artikel 89 van de Wet Financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Wet FinBES) heeft het openbaar lichaam Sint Eustatius een aanvraag tot het
verhogen van een bestaande renteloze lening ingediend bij de minister die het aangaat,
door tussenkomst van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft). Het Cft heeft dit verzoek conform afspraak binnen vier weken na ontvangst van
zijn advies voorzien en zendt de aanvraag hierbij met zijn advies aan u door.
Op 19 oktober jl. heeft het Cft van het bestuurscollege een aanvraag voor een
verhoging van de bestaande renteloze lening van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) ontvangen. Dit verzoek is reeds op 29 juni jl. door de
eilandsraad vastgesteld. Het bestuurscollege heeft kenbaar gemaakt dat er met u
overeenstemming is over het programma van eisen en een schetsontwerp voor de
renovatie van de Gwendoline van Putten School.
Op basis van het programma van eisen vallen de kosten voor onderwijshuisvesting circa
USD 1,3 miljoen hoger uit dan in 2012 begroot. Op basis van het convenant
onderwijshuisvesting Sint Eustatius dat in oktober 2012 is overeengekomen, worden
meerkosten en/of extra kosten op basis van een 1/3 (Sint Eustatius) en 2/3 (ministerie
van OCW) verdeelsleutel bekostigd. Op basis van deze verdeelsleutel bedraagt het
aandeel voor Sint Eustatius USD 429.000, te financieren middels verhoging van de
bestaande renteloze lening en verlenging van de looptijd van de lening met 2 jaar. In
haar brief van 3 maart jl. heeft het ministerie van OCW toegezegd haar deel te
reserveren.
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Toelichting
Onderstaand treft u in een overzicht de toetsingscriteria aan en de uitkomsten van d e
toetsing.
CRITERIA
Beoordelen van de juistheid van het instrument van de renteloze lening

✓

om in de middelen voor een noodzakelijk geachte investering te voorzien.
Beoordelen of sprake is van uitoefening van een publieke taak.

✓

Beoordelen in hoeverre het openbaar lichaam de financiële ruimte heeft

✓

om ten laste van een jaarlijkse afschrijving op de vrije uitkering de
betreffende investering te doen.
Juistheid instrument renteloze lening
Het Cft beoordeelt de juistheid van het instrument van de renteloze lening om in de
middelen voor een noodzakelijk geachte investering te voorzien:
•

Het Cft beoordeelt of er eventuele eigen reserves zijn waarmee de financiering
kan worden gedaan.

•

Het Cft beoordeelt of er een mogelijkheid is de betreffende financiering met een
bijzondere uitkering te bewerkstelligen.

Beoordeling:
•

In artikel 11 lid 1 van de Wet FinBES is opgenomen dat een openbaar lichaam
niet (privaat) mag lenen.

•

Sint Eustatius beschikt niet over een dusdanige financiële positie dat de
investering uit de lopende begroting kan worden voldaan.

•

Het ministerie van OCW heeft aangegeven geen middelen beschikbaar te stellen
in de vorm van een bijzondere uitkering ter dekking van het aanvullend
benodigde bedrag.

•

Hoewel de aanvullende investering relatief beperkt van omvang is, is het in lijn
met het convenant onderwijshuisvesting Sint Eustatius om de daarvoor
verstrekte renteloze lening te verhogen.

Publieke taak
Het Cft beoordeelt of sprake is van uitoefening van een publieke taak.
Beoordeling:
Het openbaar lichaam is belast met de wettelijke taak om voorzieningen in de
huisvesting te treffen voor publiek bekostigde scholen. De renovatie van de Gwendoline
van Putten school, de enige school voor voortgezet onderwijs op Sint Eustatius, is in de
optiek van Sint Eustatius en het ministerie van OCW benodigd.
Financiële ruimte openbaar lichaam Sint Eustatius
Het Cft beoordeeld of het openbaar lichaam de financiële ruimte heeft om aan de
jaarlijkse aflossingen op de renteloze lening te voldoen.
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Beoordeling:
•

De renteloze lening van USD 4 miljoen is ingegaan per 1 januari 2013. De
jaarlijkse aflossing bedraagt USD 0,2 miljoen en is ingegaan in 2013. De
looptijd van de bestaande lening is dus 20 jaar.

•

Sint Eustatius heeft de aflossingen in de jaren 2013 tot en met 2017 voldaan en
daardoor in totaal USD 1 miljoen afgelost.

•

Een structurele en forse stijging van de eigen inkomsten geeft Sint Eustatius
vanaf 2017 een duidelijke verbetering van de overheidsfinanciën.

•

De jaarlijkse aflossing van USD 0,2 miljoen is opgenomen in de
meerjarenbegroting 2018 – 2021.

•

De verhoging van de renteloze lening zal leiden tot een verlenging van de
looptijd van de lening met 2 jaar. De jaarlijkse aflossingsverplichtingen blijven
gelijk.

•

Het Cft concludeert dan ook dat Sint Eustatius op basis van de thans bekend
zijnde informatie in staat moet zijn de jaarlijkse aflossingen op de verhoogde
renteloze lening te kunnen voldoen.

Conclusie en advies
Het Cft heeft op basis van de beschikbare informatie de aanvraag voor deze verhoging
van de renteloze lening getoetst op basis van de criteria zoals die zijn opgenomen in
artikel 89 van de Wet FinBES. Het Cft is van oordeel dat de aanvraag in voldoende mate
aan de criteria voldoet en adviseert u het verzoek tot verhoging van de renteloze lening
in te willigen.
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

