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Kralendijk,

Geacht College,
Hierbij bieden wij u conform artikel 21 van het Wet Financien openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de vastgestelde tweede begrotingswijziging 2012
aan. De begrotingswijziging is in de eilandsraadvergadering vastgesteld.
In betreffende eilandsraadvergadering kwamen geen amendementen die betrekking
hadden op de wijzigingen aan de orde.
Wij hopen u voldoende te hebben ge"informeerd.
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Verordeningen tot vaststelling van 2" begrotingswijziging 2012
Gedeputeerde van Financien en Afdeling Financien.

Verzoeke bij beantwoording van deze brief datum, nummer en onderwerp te vermelden.
Kralendijk, Bonaire, C.N. Telefoon: (599-7) 5330. Telefax: (599-7) 8289
Postadres: l.A. Abraham Blvd.
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AANBIEDING
No.1

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire biedt aan
de
eilandsraad
ter goedkeuring aan, een ontwerp
eilandsverordening tot tweede wijziging van de begroting van het
openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2012.
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ONTWERP
No.2

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LlCHAAM BONAIRE;

Overwegende:
dat het gewenst is de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het
dienstjaar 2012 te wijzigen;
Gelet op:
Afdeling 2 van hoofdstuk 3 van de Wet financien open bare lichamen
Bonaire, St. Eustatius en Saba (Staatsblad 2010, 365) ;

HEEFT BESLOTEN:
vast te stelien de volgende eilandsverordening:

Artikell
De in de bij deze eilandsverordening behorende bijlage vermelde posten van
de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2012
worden vermeerderd c.q.verminderd als vermeld in de bijlage.

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van
Tweede begrotlngwij:ziging 2C])
Wijziging op de begroting van
Gewone dienst (uitgaven)

Bonaire

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van
rW8~d(?

begrotingwljliging 2012

Wijziging op de begroting van

Bonaire

Gewone die nst (uitgaven)

orde en veiligheid

Verkeer,vervoer, waterstaat
en communicatle

o

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van
Tw{:,ede begrOtingwij:tiging

Wijziging op de begroting van
Gewone dienst (uitgaven)

Bonaire

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van

Tweede begrotirlgwfJ2lg!lig

20~.2

Wijziging op de begroting van

Bonaire

Gewone dienst (uitgaven)

710,00,07

en opvoeding en 110

Salarissen en socia Ie fasten

193,974

-35,383

158,591

o

Psychiatrie, gastspecialisten en projecten 110

Salarissen en sociale lasten

94,444

-39,535

54,909

o

a

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van
T\"J\~t~dF

bEgrotlngwijziging 201?

Wijziging op de begroting van
Gewone dienst (uitgaven)

Bonaire

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van
TW!?edC

,,~!qrotln!l.w"ne,

2012

Wijziging op de begroting van

Bonaire

Gewone dienst (inkomstenl

1

looenbare orde en veiligheid

140.00.02

Icentral~'beewakingsdienst

I~

1,,-,

Sociale projecten

7

IVolksgezondheid

710.00.07

IPsychiatrie, gastspedalisten en

0

141
van het Land

720.00.00

ISlachthuizen

725.00.00

IOoenbare Hygiene

_ .. 

134

IOverige goederen en diensten

63,416

34

Overige goederen en diensten

42,402

----

41,000

°

-50,000

13,416

0

0

22,402

0

0-1

~. .

-20,000


. _. . . . .

1Financierin/( en algemene

921.10.00

1Vriie uitkering

41

25,375,234
van het

I

I

°
0

0

._

.. - .

......

9

°

41,000
----

---

604,766

25,980,000

°

0

0

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van
Tweede begrotingwijziging 2012
Wijziging op de begroting van
Kapitaaldienst:uitgaven

Bonaire

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van
Tweede

hOarn"t

2012

Wijziging op de begroting van Bonaire
Kapitaaldienst: Inkomsten

8

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van
Tweede begrotingwijziging 2012
Wijziging op de begroting van

Bonaire

Verdeel dienst (uigaven)

9

Bijlagen behorende bij eilandsverordening van
Tweede begrotingwijziging 2012
Wijziging op de begroting van

Bonaire

Verdeel dienst (inkomsten)

10

Artikel "
Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na
die van haar afkondiging
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het
openbaar lichaam Bonaire van
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MEMORIE VAN TOELICHTING

NO.3

Voor u ligt de tweede begrotingswijziging van het dienstjaar 2012. Deze is
ontstaan als gevolg van de derde uitvoeringsrapportage. Deze wijziging is nog de
enige wijziging van het dienstjaar 2012 waar nog gelden mogen worden
uitgegeven. De vierde wijziging vindt plaats in 2013 en is puur van technische
aard. Vandaar dat er geopteerd is de onder-, en overschrijdingen van de
geraamde baten en lasten onder de loep te nemen en waar noodzakelijk bij te
stellen.
Uit deze exercitie blijkt dat de begroting een totaal bedrag van $ 4.239.476 niet zal
worden uitgeput. In dit bedrag is ook rekening gehouden met het nog te verwerken
bedrag van $ 604.766 van de indexering 2012 van de vrjje uitkering (sub-functie
921.10.00) en de opgebouwde reserveringen ($ 667.796) als gevolg van de eerste
begrotingswijziging. De opgebouwde reservering is verwerkt bij sub-functie
910.00.00
Uitgaven
meevallers
hele budget
Correctie
001.10.00
001.10.00
020.10.00
002.10.05
002.10.06

30000
34130
34710
30000
30000

002.20.04
222.00.02
710.00.02
992.00.13
992.00.13

34700
34330
34630
00100
34740

Personeelsbegroting (afgerond)
Personeelsbegroting (pensioen
werklieden)
Eilandsraad: personeei van derden
Eilandsraad: reis- en verblijfskosten
Domeinbeheer: notariskosten
JAZ: personeei van derden
P&O: personeel van derden
Overige aangelegenheden: Juridische
kosten
Kaden, pieren en boeien; infrastructuur
Pre- en post: geleverde diensten
Aigemeen UII: onvoorzien
Aigemeen Uti: schadevergoedingen

2,500,000.00
-150,838.00
30,000.00
15,000.00
10,000.00
60,300.00
77,000.00
100,000.00
20,000.00
100,000.00
27,467.00
114,665.00
2,903,594.00
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Reserveslvoorzieningen
910.00.00

00000

667,796.00

Reserves opgebouwd bij 1ste BW 2012
Totaal bedrag meevallers aan de
uitgavenkant

3,571,390.00

I

Inkomsten
meevallers
020.20.00
001.25.00
001.30.00
002.10.01
002.10.09
710.00.06

32040
41120
41120
41120
41120
41120

opbrensten steenbrekerij

eN week bijdrage
eN week bijdrage
eN week bijdrage
eN week bijdrage
afstoting psychiatrie

150,000.00
6,240.00
12,480.00
6,240.00
6,240.00
41,000.00
222,200.00

921.10.00

41120

Verwerken definitieve indexering 2012

34270
41120
34270
34270

opbrengsten rijbewijzen
afvoeren inkomsten EOZ
opbrengsten slachthuizen
opbrengsten spuiten van huizen

604,766.00

tegenvallers
140.00.02
400.00.00
720.00.00
725.00.00

-50,000.00
-38,880.00
-50,000.00
-20,000.00
-158,880.00
668,086.00 I

Totaal bedrag meevallers aan de inkomstenkant

'---

Totaal beschikbare ruimte 2de BW 2012

[m

4,239,476.oOl

Het Openbaar lichaam Bonaire wil van deze gelegenheid gebruik maken om
alsnog deze middelen aan te wenden aan andere bestemmingen waarvan de
Boneriaanse bevolking baat heeft. Er is ook rekening gehouden in deze wijziging
met de gemaakte afspraken van de afgelopen eN-week met financiele gevolgen
en zijn directies van deze gelegenheid gesteld om budgetneutrale
wijzigingsvoorstellen aan te bieden. De uiteindelijke ophoging van de
begrotingsruimte bedraagt in totaal $ 2.916.846 na het verwerken van het
bovenstaa nde.
Het totaal bedrag dat besteedbaar is bedraagt $ 4,2 miljoen en zal op de volgende
functies worden aangewend;
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001.25.00
Gezaghebber
Het budget van 34130 reis- en verblijfskosten is voor 2012 niet toereikend en dient
aangevuld te worden met $ 6.000. Er is rekening gehouden met een bedrag van $
10.000 tbv 34420 Voorlichting en promotie voor het organiseren van o.a.
verschillende workshops en lezingen in het kader van veiligheid en integriteit van
Bonaire.
001.30.00
Bestuurscol/ege
In de eerdere begrotingswijzigingen is een bedrag van $ 10.000 gereserveerd voor
het aantrekken van een deskundige om het project green agent Bonaire op te
richten. Dit bedrag blijkt niet toereikend te zijn. Vandaar dat dit budget wordt
aangevuld met $ 30.000. Verder wordt een bedrag geraamd van $ 50.000 als
startlwerkkapitaal van het project. Aanvullend wordt een bedrag van $ 20.000
gereserveerd voor het verder updaten van het Masterplan. Bovenvermelde
bedragen komen ten laste van de post 34630 Geleverde diensten.
001.40.00
Overleg staatkundig structuur
Er zal een onderzoek worden verricht voor het cijfermatig analysereen en
rapporteren over de financiEHe gevolgen van de invoering van het nieuwe
belastingstelsel per 1 januari 2011 voor de hotelsector. Hiervoor is een bedrag van
$ 35.000 geraamd.
001.60.00
Bureau Griffier
V~~r het versterken van de werkzaamheden van het bureau zal er een bedrag van
$ 9.500 worden gereserveerd om een tijdelijke secretarieel administratieve kracht
en een beheerder voor Pasangrahan v~~r de komende vier maanden in te huren.
002.10.01
Financien
Het bestuurscollege is voornemens om nieuwe nummerplaten v~~r de komende
dienstjaar 2013 te gaan introduceren. Vandaar dat er behoefte is om een
aanvullend budget van $ 50.000 in 2012 op te voeren om de bestellingen te
kunnen plaatsen.
002. 10.03
Communicatie
Bij de afdeling Communicatie was er behoefte aan versterking mede door hun
onderbezetting. Het huidig budget is niet toereikend vandaar dat er een additioneel
bedrag $ 34.000 noodzakelijk is.
002. 10.09
Bureau Eilandssecretaris
Het budget van 34450 Telefoon/internetlcommunicatie is voor 2012 niet toereikend
en dient aangevuld te worden met $20.000. Dit is te wijten aan oude rekeningen
die per abuis niet in de administratie zijn verwerkt.

4

002.10. 14
Bureau Gedeputeerden
Het budget van 34130 reis- en verbHjfskosten is voor 2012 niet toereikend en dient
aangevuld te worden met $ 15.000.
002.20.04
Overige aange/egenheden
Het bestuurscollege is voornemens om een beheersovereenkomst met Bonaire
Holding Maatschappij N.v. te gaan sluiten met het doel om o.a. de Code
Corporate Governance eilandgebied Bonaire op aile vennootschappen met
statutaire zetels op Bonaire te implementeren; het implementeren van de nieuwe
structuur van toezicht houden binnen de BHM en haar dochtervennootschappen
en het coordineren van statutenwijzigingen bij BHM, het reorganiseren van de
overheidsvennootschappen w.o. herstructurering van Tourism Corporation Bonaire
N.v. (TCB N.V.). Hiervoor is voor 2012 een totaal bedrag van $ 395.100
gereserveerd.
Verder is een maximaal bed rag van $ 100.000 geraamd voor een business case
onderzoek voor het ontwikkelen van een nieuwe haven voor Bonaire te laten
uitvoeren.

003.00.02
Verkiezingen
Voor het organiseren van de laatst gehouden verkiezing van de Tweede kamer is
een totaal bedrag van $ 9.300 uitgegeven. Oit bed rag was niet geraamd.
210.00.02
Dotatiefondsen
Oe meerderheid van de onderputting van de begroting van het dienstjaar 2012
zijnde $ 3.132.315 zal worden bestemd voor het verrichtten van diverse
infrastructurele werkzaamheden ten behoeve van de wegen ($ 1.198.595) en
sportfaciliteiten
($1.678.720)
en
het
opknappen/restaureren
van
overheidsgebouwen en pleinen ($ 255.000). Oe infrastructurele werkzaamheden
met betrekking tot sportfaciliteiten worden verwerkt bij sub-functie 530.00.02
Buitensport accomodaties.
Het bestuurscollege wenst voor een totaal bedrag van 1 ton te bested en aan het
restaureren van het gebouw van Kas di Arte, $ 30.000 aan het plaatsen van
omheining en afronden van het project bij piasa Antriol, $ 25.000 aan het
aanpassen van werkplekken bij de directie Samenleving & Zorg en 1 ton voor het
bouwen van noodlokalen ten behoeve van Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Voor wat betreft de infrastructurele werkzaamheden zullen de volgende projecten
worden uitgevoerd;
• het oplossen van de afwateringsproblematiek bij kaya Industria Pariba ter
waarde van maximaal $ 610.000;
• het asfalteren van diverse wegen in Noort di Salinja en Antriol voor
maximaal 2 ton;
• het uitvoeren van het project Infra Centrum Rincon bestaande uit twee
projecten voor een totaal bed rag van $ 271.400 en
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•

het opknappen van openbare ruimtes ten behoeve van $ 117.195. Dit
bed rag zal worden bestemd voor verfraaiing en adequate verlichting van de
publieke pleinen.

Handel en industrie
310.00.00
In juli 2012 heeft op Aruba een handelsmissie plaatsgevonden waarbij Aruba en
Bonaire en enkele organisaties van de twee eilanden met elkaar zijn
overeengekomen om op verschillende sectoren C.q. terreinen met elkaar te gaan
samenwerken. De handelsmissie was niet begroot. Naast de sponsoring delen de
Arubaanse en Boneriaanse overheden de kosten. De openbaar lichaam Bonaire
zal een maximaal bedrag van $ 12.000 bijdragen in de kosten van de gehouden
evenement.
341.00.01
Landbouw, veeteelt en visserij
Bij de dienst LW was voor het uitvoeren van het SEI -project "Nieuwe
arbeidsplaatsen en zelfvoorzienende landbouw" een contractant aangesteld. De
salariskosten werden uit SEI middelen gefinancierd. Dit contract is eind maart
afgelopen. Voor het voorzetten van deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat
het openbaar lichaam Bonaire een nieuw contract aan deze functionaris aanbiedt.
Hiervoor is een totaal bedrag van $ 39.000 gereserveerd.
530.00.02
Buitensportaccomodaties
Ter wille van de sport in het algemeen te bevorderen en het voetbal, bollas en
softbal in het bijzonder zal er een totaalbedrag van $ $ 1.678.720 worden bestemd
voor het opknappen van sportfaciliteiten waar onder ook het plaatsen van
grastapijt, tribunes, onderhouden c.q. plaatsen van adequate sportverlichting c.q.
lichtmasten en het zorgen van omheining. Deze activiteiten zullen geschieden bij
de sportfaciliteiten in Playa, Tera Cora, Ambiona, Antriol, Noort Salinja, Tras di
montanja en Rincon.
530.00.04
Overige aangelegenheden
De stichting belast met het organiseren van de Regatta heeft door samenloop van
verschillende factoren gedurende de jaren 2010 en 2011 geen subsidie van het
openbaar lichaam Bonaire ontvangen. Ais gevolg hiervan hebben zij schulden
opgebouwd en zijn in financiele problemen gekomen. Om de oude schulden te
kunnen beta len zal een totaal bedrag van maximaal $ 20.000 beschikbaar worden
gesteld. Dit is noodzakelijk om het grootschalige lokale evenement in gevaar te
brengen.
540.00.01
Servicio di Kultura, Arte I Uteratura
Het bestuurscollege wenst twee werkgroepen in te stellen die onderzoek moeten
doen over de cultuur en wetenschappelijk historisch aspecten van het volk die zal
leiden tot het produceren van boeken voor de Boneriaanse samenleving. Hiervoor
wordt een totaal bed rag van $ 90.255 beschikbaar gesteld waarvan $ 50.255
budgetneutraal is.
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540.00.02
Kunst en cultuur
Door het wegvallen van fondsen w.o. SEI - gelden is het noodzakelijk om een
aanvullend subsidie van maximaal $ 131.806 voor het dienstjaar 2012 aan de
gesubsidieerde instelling Magazina di Rei te honoreren zodat de stichting aan haar
operationele kosten voor het resterend jaar kan voldoen.
630.00.03
Sociale projecten
Het project Socia Ie kanstrajecten Jongerentraject wordt gefinancierd vanuit de
ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. In 2012 kan Bonaire een totaal
bedrag van $ 556.000 verwachten. Dit bedrag bestaat uit $ 421.327 als
inkomensoverdrachten die aan de gesubsidieerde instelling beschikbaar wordt
gesteld voor het verzorgen van de opleidingen. Het restant van de uitkering komt
ten laste van de participanten.
822.00.01
Bouw- en woning toezicht algemeen beheer
Om een aantal projecten tot ontwikkeling te laten brengen en het ondersteunen in
het voorzetlen en implementeren van grondbeleid is bij de afdeling Ruimte
Ontwikkeling versterking nodig. Om een reeds aangegane overeenkomst te
kurmen verlengen is het noodzakelijk om een bed rag van $ 48.000 te reserveren.
Verder wordt een totaal bedrag van maximum $ 50.000 gereserveerd voor het
opstellen van een milieu effect rapportage (MER) voor het invullen van de salinja
in de buurt van Harbour Village.
920.00.00
Belastingen
Er wordt een handhavingplan gemaakt om de toeristenbelasting controle
problematiek te kunnen oplossen. Voor de uitvoering wordt een maximum bedrag
van $ 20.000 ter beschikking gesteld.
922.00.01
Stelposten
Rekening houdend met het huidig mankracht bij het openbaar lichaam Bonaire dat
er voor het resterende maanden van het dienstjaar nog diverse projecten moeten
worden geYmplementeerd en uitgevoerd is er behoefte om een centrale post te
creeren van $ 250.000 waarvan aile directies en overige bureau's kan gebruiken
om een contract met functionarissen aan te gaan. Voor het afronden van de
huisvesting van de diverse directies is nog een extra bed rag van $ 100.000 nodig.
922.00.03
Vut- uitkering
De Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) stuurt per kwartaal voorschotnota's
ten behoeve van de ambtenaren die van een vervroegd uittreden- uitkering
genieten. PCN blijkt bijbehorende kosten naast de voorschot nota's te hebben
aangeleverd.
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022.00.00
Verde eldiens t
De dienst Facilitaire Zaken kampt momenteel met onvoldoende capaciteit
waardoor het noodzakelijk was om de afdeling te versterken. Hiervoor is een
bedrag van $ 17.100 gereserveerd.
De budgetneutrale wijzigingen die bij de tweede begrotingswijziging worden
voorgesteld bestaan uit:
A) Ten behoeve van de versterking van de bibliotheekfunctie is aan elk van de
drie openbare lichamen een bedrag van 150.000 euro (gehanteerde koers
1,30) toegezegd. Dit bedrag is bij de uitgaven -, en inkomstenkant bij
510.00.00 Bibliotheken en leeszalen verwerkt;
B) Voor het verlengen van het gesloten contract voor het versterken van de
afdeling Cultuur 540.00.01 is er een bedrag van $ 40.223 nodig. Dit bedrag
zal worden overgeheveld van de post 30000 Personeel van derden bij
510.00.00 Bibliotheken en leeszalen;
C) De totale middelen die vanuit de begroting 2012 van het openbaar lichaam
Bonaire beschikbaar komen voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) zijn
afkomstig van o.a. verschillende stichtingen. Bij het corrigeren van de
overheveling van de budgetten bij de eerste begrotingswijziging is per abuis
de post 710.00.03 Jeugdgezondheidszorg voor $ 195.285 niet gebeurd. Het
CJG wordt verwerkt bij sub-functie 630.00.02 Jeugd- en jongerenwerk;
D) Het project Sociale kanstrajecten Jongerentraject wordt gefinancierd vanuit
het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. In 2012 kan Bonaire
een totaal bedrag van $ 556.000 verwachten. Het totaal bedrag aan de
uitgaven-, en de inkomstenkant van de begroting moet worden aangevuld;
E) Voor de opening van de directie Samenleving & Zorg en nieuwe huisvesting
van de afdeling Cultuur is een maximum bedrag van $ 40.000
gereserveerd. Dit bedrag zal van de sub-functie 710.00.04 Verslavingszorg
naar 002.10.15 Bureau Directeuren worden overgeheveld. De subsidie
geraamd bij Verslavingszorg zal voor de het dienstjaar vrijkomen waardoor
de directie de middelen voor andere doeleinden heeft bestemd;
F) Ten behoeve van de versterking van de afdeling Openbare Hygiene om de
vector controle werkzaamheden uit te voeren moet er een overeenkomst
worden gesloten voor een totaal maximaal bedrag van $ 30.000. Het
bedrag zal van de sub-functie 710.00.04 worden overgeheveld;
G) V~~r het organiseren van een lezing inzake Drugspreventie en bestrijding is
het noodzakelijk om van de sub-functie 710.00.04 een bedrag van $ 1.500
van economische categorie 42 Overige inkomensoverdrachten naar 34
Goederen en diensten te overhevelen;
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H) Voor het restaureren van Kas di Arte wordt een totaal bedrag van 1 ton van
de sub-functie 710.00.04 Verslavingszorg naar de sub-functie 210.00.02
Ootatiefondsen worden overgeheveld;
I)

Voor het inpakken van de museum artefacten 541.00.00 was het
noodzakelijk om een expert in te huren. De totale kosten hieraan
verbonden bedragen $ 6.330. Oit bedrag zal van de sub-functie 710.00.04
Verslavingszorg
naar
541.00.00
Oudheidkunde/musea
worden
overgeheveld;

J) Voor het bouwen van noodlokaal ten behoeve van Voortgezet Speciaal

Onderwijs zal een bedrag van $ 100.000 van de sub-functie 482.10.00
Avondopleiding funderend onderwijs naar de sub-functie 210.00.02
Ootatiefondsen worden overgeheveld;
K) Verder zal van de sub-functie 482.10.00 Avondopleiding funderend
onderwijs een totaal bedrag van extra $ 15.900 naar 530.00.01 Sport
algemeen beheer worden overgeheveld om de contracten van de ad interim
en een sportleider bij de afdeling Sport (530.00.01) te kunnen betalen;
L)

V~~r

het instellen van de twee werkgroepen en het verrichten van het
onderzoek op cultuur en wetenschappelijk historisch gebied zal een bedrag
van $ 50.255 van de vrijgekomen subsidie van Fundashon Akademia
Papiamentu ter beschikking worden gesteld. Oit bedrag zal van de
economische categorie 42 Overige inkomensoverdrachten naar 34
Goederen en diensten bij de sub-functie Servicio di Kultura arte i Uteratura
(540.00.01) worden overgeheveld;

M) Ten behoeve van de versterking op het gebied van leerplicht zal bij de
afdeling Onderwijs een bed rag van $ 12.100 worden opgevoerd. Oit bedrag
zal van de sub-functie 710.00.04 verslavingszorg worden overgeheveld;
N) Door het gedeeltelijk vrijkomen van middelen opgevoerd bij de tweede extra
begrotingswijziging ten behoeve van zebrapaden en voorzieningen ten
behoeve gehandicapten (sub-functie 210.00.02) is het mogelijk om een
totaal bedrag van $ 126.820 voor het onderhouden van diverse
sportfaciliteiten te herbestemmen. Sportfaciliteiten worden verwerkt bjj sub
functie 530.00.02;
0)

V~~r

het beschikbaar stellen van middelen v~~r het verrichtten van het
onderzoek met betrekking tot de effecten van de invoering van fiscale
stelsel op Bonaire is het noodzakelijk om een wijziging van de economische
categorieen 10 en 30 naar de categorie 34 over te hevelen;
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P) Bij de tweede extra begrotingswijziging is een bed rag van $ 120.000
opgevoerd ten behoeve van Tourism Corporation Bonaire. Oit bedrag zal
aan de Bonaire Holding Maatschappij ter beschikking worden gesteld voor
o.a. het herstructureren van de overheidsvennootschap en marketing. Oit
wordt bekrachtigd door middel van een beheersovereenkomst;
Q) Het is noodzakelijk om de huurkosten opgevoerd in de primaire begroting

voor de huisvesting van de verschillende afdelingen aan te passen. Dit
gezien het feit dat verschillende afdelingen in het kader van directiemodel
samen onder een dak zijn gehuisvest. De aanvulling van budgetten van de
voormalige afdelingen Domeinbeheer, SSV, DRaB, DEZA, SASO, OGH,
Hygienische dienst en Bibliotheek zal gedekt worden uit vrijgekomen
gereserveerde huurbedragen van de Eilandsraad en zwembadfaciliteiten;
R) Ten behoeve van de doorvoering van de nieuwe straatnamen en
huisnummers in PIVA zal BZK aan de openbare lichamen financiele
rniddelen ter beschikking stellen. Het aandeel voor Bonaire is 60.000 euro.
(gehanteerde koers is 1,29). Oit bed rag is bij de uitgaven -, en
inkomstenkant bij 003.00.01 Burgerzaken verwerkt;
S) Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal 1 miljoen
extra verdeeld over drie jaren extra ter beschikking stellen aan
kinderopvang. De middelen worden verdeeld volgens de "Donner sleutel".
Per jaar zal een bedrag van $ 252.700 dollar ter beschikking worden
gesteld. Oit bedrag is bij de uitgaven -, en inkomstenkant bij 650.00.00
Kinderopvang worden verwerkt;
T) Verder zal SZW 1 miljoen euro bijdrage aan het realiseren van een
voorziening kinderopvang in de brede school op Bonaire. Oit bed rag komt
ook ten gunste van 650.00.00 Kinderopvang;
U) Bij de eerste begrotingswijziging is een totaal bedrag van $ 30.000
voorgesteld om het masterplan te actualiseren. Dit bedrag werd gedekt uit
de onvoorziene post. Tijdens de verwerking is slechts $ 12.500
budgetneutraal meegenomen in het beleidsdeel overzicht. Vandaar dat het
noodzakelijk is om het resterend bedrag van $ 17.500 middels een wijziging
als nog te corrigeren.
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Na het verwerken van de bovenstaande tweede begrotingswijziging voorstellen
blijft de begroting in evenwicht.
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Op 6 december jongstleden zond uw bestuurscollege mij door tussenkomst van het
College financieel toezicht Bonaire, St. Eustatius en Saba (Cft) de door u
goedgekeurde tweede begrotingswijziging 2012.
Het College financieel toezicht BES zond mij een advies naar aanleiding van uw
begroting 2013. Dit advies heb ik betrokken bij de beoordeling van uw begroting.
In uw begrotingswijziging heeft u zowel de baten- als aan de lastenkant met USD
2.916.846 miljoen opgehoogd. Ik keur uw begrotingswijziging goed.
In de Wet FinBES art. 17 en 18 is opgenomen dat u niet eerder dan twee weken na
openbare kennisgeving van de conceptbegrotingwijziging én het advies van het Cft
beraadslaagt. Uit de stukken blijkt dat u zich niet aan deze termijn heeft gehouden.
Ik hecht waarde aan deze termijn zodat u en anderen voldoende tijd hebben om te
reageren op deze stukken. Ik verzoek u daarom in het vervolg deze termijn na te
volgen.
Een afschrift van deze brief zal gezonden worden aan uw bestuurscollege en het
College financieel toezicht BES.
Hoogachte
De rr inister vfen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
i \
/
nam

T. Wt/iuj-.
Directeur Bestuur, Democratie en Financiën
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