I. Voorwoord Bestuurscollege Bonaire: Begroting 2012 t/m 2015
Inleiding
Voor u ligt de begroting voor 2012 t/m 2015 van het Openbaar Lichaam Bonaire
(OLB), de eerste begroting die volledig tegemoet komt aan het in juni 2011 in het
staatsblad gepubliceerde “Besluit Begroting en Verantwoording BES (BBV BES)”.
Deze begroting is tevens gebaseerd op de kaderbrief van het Cft (brief Cft dd 9 juni
2011, nr Cft 201100503).
De op 1 september naar de eilandsraad verstuurde versie bevatte nog een tekort van
2,9 mln. Tijdens het bestuurlijk overleg financiele verhoudingen BES met minister
Donner van 28 september j.l. werd duidelijk dat er in dit stadium geen aanvullende
financiele middelen vanuit Nederland te verwachten zijn. Toch werd aangedrongen
op het indienen van een sluitende begroting. Om dit te bereiken zijn er weer diverse
extra (al of niet tijdelijke) maatregelen getroffen om tot een sluitend geheel te komen.
Het BC geeft hierbij aan dat het openbaar lichaam Bonaire nu al voor het vijfde jaar
achtereen extra heeft moeten bezuinigen. Bezuinigingen die ertoe leiden dat de
lokale overheid, al gedurende een reeks van jaren, steeds minder kan doen dan in
haar ogen noodzakelijk of zelfs wettelijk verplicht is.
Om duidelijk te maken welke taken en verantwoordelijkheden niet of onvoldoende
kunnen worden uitgevoerd is eind 2010 al een inventarisatie gemaakt. Deze
inventarisatie, ook wel “appendix op de begroting” is dit jaar geactualiseerd en ter
informatie als afzonderlijk hoofdstuk aan deze begroting toegevoegd. Het BC
pretendeert hiermee niet volledig te zijn en realiseert zich dat deze appendix als
“levend” moet worden beschouwd en dus aan veranderingen onderhevig. Wel geeft
het een goede indicatie van de zaken die op dit moment niet of onvoldoende in de
begroting zelf zijn opgenomen.
Financiële kaders
In de kaderbrief is aangegeven dat de financiële ruimte van de lokaal te genereren
inkomsten met 10% kan worden opgekrikt (op basis van IMF: inflatie 5,8% en
autonome groei 4,2%. In werkelijkheid zijn de cijfers op de caribisch Nederlandse
eilanden nog hoger). De vrije uitkering is met het Nederlandse inflatie- en groeicijfer
opgehoogd (inflatie 2% en autonome groei 1,5%). Wij vinden dit onterecht. Onze
lokale koopkracht wordt op deze wijze substantieel minder en wordt nog verder
uitgehold op deze manier. Bovendien komt deze beslissing er op neer dat Bonaire,
nog meer als nu al het geval, zijn eigen boontjes moet zien te doppen. Dit is
onterecht en tegen de afspraken in. Het is tevens in strijd met de strekking van het
verdrag inzake werking EU, art 349 en 355, waarin wordt aangegeven dat gebieden,
vergelijkbaar met UPG’s juist aanspraak maken op extra steun en bijstand vanwege
factoren die de ontwikkeling bemoeilijken.
Als er vanuit gegaan kan worden dat de inkomsten uit Rijksbelastingen dezelfde tred
volgt als de economie dan vloeien er bovendien veel extra middelen in de Rijkskas,
terwijl de vrije uitkering niet evenredig wordt opgehoogd.
Overigens is de gevolgde systematiek ook niet in lijn met de tekst in de nota van
wijzigingen op de wet FinBES, waarin de volgende criteria worden aangegeven voor
het bijstellen van de vrije uitkering:
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•
•
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een aanpassing aan de inflatie op de Caribisch Nederlandse eilanden
het percentage waarmee het aantal inwoners is gewijzigd
een percentage autonome groei op de Caribisch Nederlandse eilanden
toepassing artikel 87 (financiele gevolgen beleidswijzigingen)

Op 31 maart 2011 is het eerste Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen BES
gevoerd in Den Haag. Dit overleg is o.a. bedoeld om te komen tot aanpassingen op
de vrije uitkering en de bepaling van de hoogte van de vrije uitkering voor het
volgende jaar. Naar aanleiding van dit overleg is inmiddels een brief gestuurd met
daarin een aantal prangende omissies op een rijtje m.b.t. de huidige vrije uitkering
voor 2011. De minister heeft aangegeven dat hij hier serieus naar zal kijken en tot
aanpassingen overgaat indien daar aanleiding voor is. M.b.t. 2012 en verder is
aangekondigd dat er een studie zal worden verricht naar de realistische financiële
kaders voor de Caribisch Nederlandse eilanden (CN-eilanden). Deze studie is
momenteel nog in volle gang.
Vrije uitkering
Het is vervelend te moeten melden dat we nu, al weer drie kwart jaar na verzending,
nog steeds geen inhoudelijke reactie hebben ontvangen op onze bezwaarbrief m.b.t.
de besluitvorming rondom de vrije uitkering 2011, zoals verzonden op 5 januari 2011.
In plaats van formeel en inhoudelijk te reageren, wordt aangegeven dat e.e.a. zal
worden meegenomen in het onderzoek naar de realistische financiele kaders voor de
CN-eilanden.
Tot aan het moment dat gehoor wordt gegeven aan onze eerdere bezwaren tegen de
totstandkoming en uiteindelijke hoogte van de vrije uitkering blijven deze
onverminderd van kracht. Ten aanzien van dit punt verwijzen wij ook weer naar ons
voorwoord, zoals toegevoegd aan de begroting van 2011, alsmede onze en
uitvoeringsrapportages en andere documenten. Al onze bezwaren zijn nog
onverminderd van kracht en gezien de ervaringen van de laatste periode zelfs
versterkt.
Nog steeds beschikt Bonaire over volstrekt te weinig middelen om haar taken en
verantwoordelijkheden op een verantwoorde manier te kunnen waarmaken. Wij
hebben dan ook hoge verwachtingen m.b.t. de studie die momenteel in volle gang is
om te bepalen welke financiële kaders realistisch zijn voor de CN-eilanden. Dit
onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het bureau Ideeversa, is helaas pas recentelijk
opgestart.
Op diverse momenten en in diverse vergaderingen is aangegeven wat de
consequenties zijn van de veel te lage vrije uitkering. Deze zijn bij de vorige
begroting in een afzonderlijke “appendix op de begroting 2011” weergegeven. Een
aantal onderdelen daarvan worden hier nog eens op een rij gezet:
• Tijdelijke AWZI. Doordat er geen aanvullend budget wordt verstrekt voor het in
werking houden en onderhouden en afschrijven van de installatie kan het OLB
de verantwoording ervan niet op zich nemen. Dit geldt straks ook voor het
rioleringssysteem met bijbehorende rioolwaterzuiveringsinstallatie.
• Onderwijshuisvesting. Het Masterplan gaat uit van $ 26,5 mln. OCW hield er
rekening mee dat OLB daarvan $ 13,5 mln zou kunnen bijdragen, waarvan $
2,3 mln aan onderhoud. Omdat OLB niet over deze middelen beschikt dient
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vooralsnog de scope van het onderwijshuisvestingsplan te worden beperkt dat
het binnen de door OCW beschikbaar gestelde $ 13 mln past.
Renovatie overheidsgebouwen. Diverse inventarisaties zijn inmiddels
gemaakt. Er is ruim $ 12 mln nodig om alles gerenoveerd te krijgen. En
daarna structureel zo’n $ 2 mln om de gebouween te onderhouden. Zolang dit
geld er niet is, kunnen we niet met de renovatie beginnen. De staat van de
Pasanggrahan is dermate slecht dat het inmiddels als onveilig moet worden
beschouwd.
Renovatie wegenstelsel. De inventarisatie is momenteel in volle gang.
Grondtransacties m.b.t. de werkzaamheden om de luchthaven aan de nieuwe
veiligheidseisen te laten voldoen. Een deel daarvan is onterecht voor rekening
gekomen van BIA.
Haven: de haven ligt er, na Omar, nog steeds nagenoeg onbeschermd bij.
Ook dit jaar moeten wij weer vrezen dat er een orkaan voorbij komt die voor
verdere schade zorgt. Het risico dat de haven dan volledig wordt weggeslagen
is zeker niet ondenkbaar.
Verharding van een weg op een bedrijventerrein. Zelfs als ondernemers
renteloos willen voorfinancieren mogen we dat feitelijk niet uitvoeren.

Omdat de inventarisatie en het daaruit voortvloeiende overzicht met toelichting nog
onverminderd van kracht is, hebben we besloten deze informatie te actualiseren en
als afzonderlijk hoofdstuk in deze begroting mee te nemen. Deze informatie vindt u
achterin deze begroting.
Investeringen
In de vrije uitkering zoals we deze nu kennen zit geen enkele ruimte om regulier
onderhoud te plegen, laat staan om investeringen te doen. Bovendien kunnen we als
openbaar lichaam ook niet naar de kapitaalmarkt. We zijn daarmee volledig
afhankelijk van Nederland. Alles wat wij hier qua investeringen zouden willen
realiseren moet door Nederland worden gefinancierd, ofwel door doeluitkeringen
vanuit betreffende verantwoordelijke ministeries, ofwel door ophoging van de vrije
uitkering, ofwel door een rentevrije lening conform artikel 89 van de Wet FinBES.
Dit is acceptabel als BZK laat blijken hierin ook zijn steentje bij te willen dragen. Tot
op dit moment moet geconstateerd worden dat dit een illusie is. Wij zouden graag
willen investeren in de ontwikkeling van het overheidsapparaat, onderwijshuisvesting,
overheidsgebouwen, haven, wegen en overige infrastructuur, economische
ontwikkeling en diversificatie. Op die gebieden ligt nu primair onze
verantwoordelijkheid. De laatste decennia is hier al zeer weinig aan gedaan vanwege
gebrek aan financiële middelen. De laatste jaren zijn door alle bezuinigingen alle
laatste restjes van het beschikbare budget verdwenen. En nu hebben we een
begroting met hoegenaamd geen budget. Een trieste constatering, maar waar.
Een onhoudbare situatie die uiteindelijk leidt tot desastreuze situaties. Het spreekt
voor zich dat Bonaire zit te popelen om de resultaten m.b.t. de realistische financiële
kaders onder ogen te krijgen. Wij verwachten dat die resultaten aanleiding geven om
de vrije uitkering te verhogen tot een niveau waarbij Bonaire in de gelegenheid komt
om zaken weer op orde te krijgen en te houden.
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Het is ook hier weer dat wij een beroep doen op Nederland om hier serieus naar te
kijken. Het kan niet zo zijn dat Nederland de verantwoording heeft over een
openbaar lichaam, zonder de daarvoor benodigde financiële middelen beschikbaar te
stellen waarmee een aanvaardbaar voorzieningen niveau kan worden opgebouwd en
onderhouden. Het BC is van mening dat de Caribisch Nederlandse eilanden op
termijn dienen te worden opgetrokken naar een met Nederland te vergelijken
voorzieningenniveau, zowel voor wat betreft overheidsvoorzieningen, sociaal
economische voorzieningen als qua welvaartsniveau van zijn bevolking. Dit laatste is
in tegenstelling tot internationale verdragen en wetgeving niet toegezegd. Wel is
toegezegd een in Nederland aanvaardbaar niveau. Het niveau dat deze begroting
toestaat is niet meer dan het administratief operationeel houden van de lokale
overheid. Voor kerntaken als onderhoud wegen, overheidsgebouwen, haven,
economische ontwikkeling e.d. bevat deze begroting volstrekt te weinig middelen.
Voorlopig kan hier nog niet worden gesproken van een in Nederland aanvaardbaar
niveau.
Balansposities
Dat onze balanspositie niet bepaald rooskleurig is, mag als bekend worden
verondersteld. Onze accountant heeft geen goedkeuring aan onze jaarrekening en
balans gegeven, o.a. omdat er teveel en te grote onzekerheden zijn t.a.v.
waarderingen van bezittingen, vorderingen en schulden. Dit ondanks het gegeven
dat er in de afgelopen jaren een sanering heeft plaatsgevonden van diverse
schulden. Met name de kleinere schuldeisers in de medische sector zijn nog niet
gesaneerd en die zullen ons blijven achtervolgen, mogelijk ook nog tot ver in 2012.
Met vertegenwoordigers van de vereffeningscommissie wordt de problematiek m.b.t.
de vorderingen op het Rijk besproken die het gevolg zijn van belastinginkomsten die
betrekking hebben op de periode tot 10/10/10. In tegenstelling tot de wetgeving die
ook m.b.t. deze post het baten en lastenstelsel oplegt, is het de afgelopen decennia
niet gebruikelijk geweest om deze vorderingen op de balans op te nemen.
Desondanks is Bonaire van mening dat het wel degelijk recht heeft op deze
belastinginkomsten, ook al is er zonder ons medeweten in de politieke stuurgroep om
pragmatische redenen gekozen om deze inkomsten bij de ontvangende instantie te
laten. Dit besluit is weliswaar te billijken voor de landen Curacao en Sint Maarten,
want die zijn hun eigen rechtsopvolger. Voor Bonaire en de andere CN-eilanden
verdwenen deze inkomsten van de ene op de andere dag, als sneeuw voor de
tropische zon, in de Nederlandse staatskas. Bonaire loopt hierdoor tientallen
miljoenen mis. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest en wij beschouwen de hele
gang van zaken hieromtrent dan ook als onjuist en onrechtmatig, ook al vanwege het
gegeven dat wij bij de voorbereidingen voor dit besluit volstrekt niet betrokken zijn
geweest en dit besluit, zonder onderliggende wetgeving en zonder enig overleg met
de CN-eilanden wordt uitgevoerd. Op die manier wordt de staatskas van Nederland
door Bonaire met vele tientallen miljoenen gespekt. Dat is de wereld op zijn kop.
Belangrijk t.a.v. de balansposities is de actie die vanuit de doeluitkering wordt
gefinancierd m.b.t. implementatie WOLBES en FinBES. Een onafhankelijke
accountant heeft opdracht gekregen om advies uit te brengen inzake de balans van
Bonaire (voorstellen t.a.v. af-opwaardering van alle balansposities). Het is nu nog
niet aan te geven tot welk resultaat dit gaat leiden. Bonaire kan de hierboven
genoemde middelen zeer goed gebruiken om de balansposities op te schonen en
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alleen dan kan verwacht worden dat na doorvoering van deze adviezen onze
accountant t.a.v. de balans geen afkeurende verklaring meer zal kunnen afgeven.
Lokale belastingen en heffingen en overige lokale inkomsten
Belangrijke verandering in het fiscale stelsel is dat het openbaar lichaam
verantwoordelijk is geworden voor de heffing van locale belastingen. Nieuw is vooral
dat de heffing van Grondbelasting is overgegaan van de Inspecteur der Belastingen
naar de locale overheid. Dit terwijl de vastgoedbelasting door de Rijksoverheid wordt
geheven. Omdat beide belastingsoorten complementair zijn en elkaar tevens
uitsluiten zit er een sterk verband tussen. Er wordt dan ook toegewerkt naar een
gezamenlijk te beheren database van percelen en objecten. Ook in 2012 zal dit
nadrukkelijk in samenwerking worden ontwikkeld.
Onze stellige overtuiging is dat de belastingdruk, in combinatie met de prijsstijgingen,
die grotendeels ook door de nieuwe fiscale wetgeving zijn veroorzaakt, op Bonaire
onaanvaardbaar hoog is geworden. Daardoor is de belastingcapaciteit al ver
overschreden. Voorbeeld daarvan is het relatief grote aandeel van lokale inkomsten
t.o.v. de vrije uitkering. Bonaire dekt zo’n 50% van haar reguliere uitgaven met lokale
inkomsten. Bij Nederlandse gemeenten ligt dit op ongeveer 10%. Wij achten het
houden van een koopkrachtonderzoek, c.q. een onderzoek naar de belastingdruk op
de CN-eilanden dan ook noodzakelijk.
Belangrijk voor 2012 is de situatie m.b.t. AO/IC als het gaat om diensten waar
inkomsten gegenereerd worden. Deze AO/IC met bijbehorende procedures dienen
aangescherpt te worden en veel beter en vaker te worden gecontroleerd. We moeten
op zoek naar beter aansluitende systemen, c.q. het efficiënter gebruik maken van
deze systemen. Een belangrijk onderdeel van het verbeterproces op het gebied van
de financiële huishouding van het openbaar lichaam Bonaire.
Fineb
Met betrekking tot de studiefinanciering is in de laatste jaren voor 10 oktober 2010
een grote vordering ontstaan op Fineb, de Bonairiaanse stichting die als
uitvoeringsorganisatie deze studiefinanciering onder haar hoede had. Het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de rechtsopvolger van het Land,
heeft erkend dat het Land in deze in gebreke is gebleven en is bereid om het OLB te
helpen. Fineb heeft nog steeds twee rechtszaken aangespannen, zowel tegen het
OLB als tegen het Land. De rechtszaak tegen OLB kan worden vermeden als Fineb
zich kan vinden in de oplossing die OCW biedt. De rechtszaak tegen Land wordt
mogelijk toch gevoerd om via boedelscheiding/vereffening de financiële middelen te
vergaren. Dit in het geval het Land deze rechtszaak verliest.
In ieder geval zal OCW de inning voor haar rekening nemen m.b.t. studenten die in
de Fineb-periode leningen zijn aangegaan. Jaarlijks is daarom een bepaald bedrag
als terugbetaling op de openstaande vordering te verwachten. OLB heeft verzocht of
het mogelijk is om, als er meer zekerheden ontstaan over de hoogte van het te innen
bedrag, dit af te laten kopen. Als dit niet kan dan zal dit de komende vijftien jaar nog
in de boeken blijven staan alvorens dit dossier definitief kan worden afgesloten.
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Net als de storting van resterende liquide middelen, die zal plaatsvinden zodra Fineb
kan worden geliquideerd, beschouwen we de betaling vanuit OCW als een
afwikkeling van de balanspositie. Hiervan vinden we in de begroting zelf niets terug.
Schuldsanering
Hoewel OLB momenteel nog midden in het traject zit om de schuldsanering af te
ronden, kan het zijn dat er nog een restant schuld aan zorgverleners op de balans
blijft staan. In 2012 zal de helft hiervan worden afgeboekt. Verwacht wordt dat het
grootste deel van de andere helft in 2013 kan worden afgeboekt.
Dankwoord
Tot slot wenst het bestuurscollege zijn dankwoord uit te spreken aan iedereen die bij
de totstandkoming van deze begroting een rol heeft gespeeld. Een begroting waarbij
is overgegaan naar een compleet nieuwe wijze van financiële dekking, gebaseerd op
een vrije uitkering, aangevuld met lokale inkomsten. Een begroting die bovendien al
voldoet aan de wet- en regelgeving conform “Besluit Begroting en Verantwoording
BES”.
Dit jaar zijn de diensten (en directies in oprichting) weer veel meer betrokken bij de
totstandkoming ervan. Gebaseerd op de jaarwerkplannen 2012, die dit jaar weer
door alle diensten zijn opgeleverd, zijn diverse budgetten aangepast. Er is weer veel
werk gaan zitten in de opstelling van deze begroting, maar we zijn er trots op dat
deze er weer tijdig ligt. Wij danken nogmaals iedereen die aan deze begroting zijn of
haar bijdrage heeft geleverd.
Wel willen we hierbij nog maar eens aangeven dat het OLB, zonder aanvullingen in
de vorm van bijzondere uitkeringen of ophoging van de vrije uitkering, in de komende
jaren steeds verder zal afglijden. We hopen intens dat dit nu eens ingezien wordt en
dat we geen roepende in de caribische woestijn zullen blijven.
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Openbaar Lichaam Bonaire, Begroting 2012

Recapitulatiestaat Gewone dienst

Nummer

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hoofdfunctie

Uitgaven
2012

Inkomsten
2012

Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functies 921 en 992)
Vrije Uitkering

12.653.056
976.785
4.796.925
2.150.600
3.868.994
4.270.118
2.795.248
5.144.211
1.241.986
14.187.751

6.741.405
339.851
2.279.889
283.789
1.670.715
0
122.905
1.211.963
371.788
18.376.564
20.686.805

Exploitatie-uitkomsten

52.085.675

52.085.674

Uitkomsten dienstjaar functie 992 - saldo gewone dienst (nadelig)
Totaal hoofdfuncties

Nadelig saldo
2012

5.911.650
636.934
2.517.036
1.866.811
2.198.279
4.270.118
2.672.343
3.932.248
870.198
4.188.81320.686.8050

0
52.085.675

52.085.675

Uitgaven
2012

Inkomsten
2012

Recapitulatiestaat Kapitaaldienst

Nummer

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VD

Hoofdfunctie

Voordelig saldo
2012

Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer, waterstaat en communicatie
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiering en algemene dekkingsmiddelen (excl. functie 993)
paragraaf 2

450.000
0
3.090.000
0
0
0
0
0
0
0
200.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
335.088
0

450.000
0
3.090.000
0
0
0
0
0
0
335.088200.000

Totaal hoofdfuncties

3.740.000

335.088

3.404.912

Saldo kapitaaldienst (nadelig)

3.404.912-

Totaal hoofdfuncties

3.740.000

63

3.069.824-

3.404.912

Bijlage: Maatregelen sluitend ontwerp begroting van het Openbaar
Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2012
2012

2013

2014

2015

2,901,799
80,447

1,214,088
168,938

1,168,188
168,938

1,168,188
168,938

-256,000

-264,960

-264,960

-264,960

164,469
8,300

136,969
8,300

136,969
8,300
-279,330

136,969
8,300
-279,330

2,899,015

1,263,332

938,102

938,102

-1,430,104

0

0

0

-104,469

-104,469

-104,469

-104,469

0

-111,732

-111,732

-111,732

Infrastructuur

-600,000

-600,000

-600,000

-600,000

Fasering van projecten ihkv gezondheidszorg

-414,227

-207,242

0

0

-2,548,800

-1,023,443

-816,201

-816,201

-50,000

0

0

0

Aanpassen dividend

-285,475

-314,022

-314,022

-314,022

subtotaal inkomsten

-335,475

-314,022

-314,022

-314,022

-2,884,275

-1,337,465

1,130,223

-1,130,223

14,740

-74,133

-192,121

-192,121

-14,740

0

0

0

0

74,133

192,121

192,121

Begrotingtekort op 1 sep 2011
Aanpassingen alsgevolg brief CFT 15 aug 2011 no. 201100688
Aanpassingen Vrije Uitkering brief MIN BZK: 19 aug 2011
no.2000295366
Meerjareneffect van voorstellen 2de BW 2011
Versterking personeel (V&P, POI, ROV, Bureau Ged. en ER)
Energie
Correctie bijdrage OLB in project AZWI in 2014 en 2015

Nieuwe begrotingstekort

Uitgaven
Stelselwijziging, fasering en schrappen van vacatures
Andere alternatieven ivm operationele kosten
Correctie Referendum

subtotaal uitgaven

Inkomsten
Verhoging opbrengst ihkv introductie rijbewijzen card

Totaal aan besparingen (U+I)

Nog ongedekt tekort/overschot
Sluitposten
Financien (bankkosten)
Reserveringen

