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Onderwerp

Reactie op 4e uitvoeringsrapportage 2012 Openbaar Lichaam Bonaire

Geachte mevrouw Emerencia,
Op 25 maart 2013 ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Cft) de 4e uitvoeringsrapportage 2012. Aan deze rapportage ging een
conceptversie vooraf, die uitgebreid met uw afdeling Financiën is besproken. De 4e
uitvoeringsrapportage 2012 bevat geen begrotingswijziging.
Belangrijkste conclusies


Het jaar 2012 zal naar alle waarschijnlijkheid met positief resultaat van enkele
miljoenen USD worden afgesloten. Deze verwachting kan worden
gerechtvaardigd uit het verloop van de banksaldi van het openbaar lichaam;



Het traject naar een definitieve jaarrekening 2012 is echter nog niet voltooid,
waarmee er nog geen zekerheid is omtrent de precieze hoogte van het
resultaat;



Tijdens de Financieel Beheer dagen afgelopen februari hebben we gesproken
over de toekomstige vormgeving van de 4 e uitvoeringsrapportage en het feit
dat de in de conceptversie aangeleverde informatie zo vroeg in het jaar nog niet
juist en volledig is. Dit is een van de redenen dat het Cft, net als uw openbaar
lichaam zelf, nog niets kan zeggen over de precieze hoogte van het te
verwachten resultaat 2012.



De afdeling Financiën heeft samen met het Cft de verbeterpunten financieel
beheer voor 2013 vastgesteld. Het Cft blijft graag met u in gesprek om samen
te bezien waar en hoe het Cft een rol kan spelen bij de totstandkoming van
uitvoeringsrapportages en de noodzakelijke verbeteringen inzake het financieel
beheer.
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Toelichting
Tijdens de Financieel Beheer dagen is door zowel u als door uw accountant aangegeven
dat het traject om te komen tot een definitief resultaat 2012 nog niet is voltooid (nog
tot eind maart hebben correcties plaatsgevonden). Gegeven de huidige onzekerheden is
afgesproken dat in de toekomst bij de 4 e uitvoeringsrapportage geen overzicht baten en
lasten meer hoeft te worden aangeleverd. Uiteraard wenst het Cft dan graag
kwalitatieve informatie te blijven ontvangen, om zodoende een zo zuiver mogelijk beeld
te krijgen van de feitelijke situatie op dat moment en de verwachtingen die daaruit
kunnen worden afgeleid voor wat betreft het resultaat 2012.
Het Cft wil graag benadrukken dat het al eerder heeft aangeboden om Bonaire te willen
ondersteunen bij het zetten van de noodzakelijke stappen op het gebied van
verbeteringen van het financieel beheer en hiermee te helpen bij het naar een hoger
niveau brengen van de financieel administratieve organisatie. Wellicht dat hierdoor het
proces om te komen tot een beter inzicht in het eindresultaat van enig jaar kan worden
versneld. Cft is zich terdege bewust van het huidige capaciteitsprobleem op Bonaire en
hoopt door deze ondersteuning, waarbij ieders verantwoordelijkheden uiteraard goed
gescheiden dienen te blijven, een positieve bijdrage te kunnen leveren. Op 26 maart
2013 heeft het Cft ambtelijk met de afdeling Financiën gesproken. Daarbij zijn de
volgende verbeterpunten vastgesteld voor 2013: verplichtingenadministratie,
grondbeleid, subsidiebeleid, dividendbeleid, planning & controlcyclus overheid N.V’s en
liquiditeitsbeheersing.
Het Cft blijft graag met u en uw medewerkers in gesprek om samen te bezien hoe het
Cft hierin een verdere rol kan spelen.
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het Cft gaarne
bereid die te geven.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

prof.dr. A.F.P. Bakker
Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
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