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Onderwerp

Reactie tweede uitvoeringsrapportage 2013 Openbaar Lichaam Bonaire

Geachte mevrouw Emerencia,
Op 13 augustus 2013 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Cft) de vastgestelde tweede uitvoeringsrapportage (UR) van 2013 ontvangen. In
deze brief reageert het Cft op deze UR.
Belangrijkste conclusies


De begrotingsstand na de eerste UR is USD 61,2 mln. Ultimo het tweede kwartaal is



Met de tweede begrotingswijziging (BW) wordt de begroting 2013 met USD 980.692

USD 14,1 mln aan baten gerealiseerd en USD 15,5 mln aan lasten.
verlaagd zowel aan de lasten- als aan de batenkant. Het begrotingstotaal komt dan
uit op USD 60,2 mln.


De totale liquiditeitspositie ultimo tweede kwartaal 2013 bedraagt ruim USD 12,38
mln en is daarmee afgenomen ten opzichte van de liquiditeitspositie eind 2012
(circa USD 13,8 mln) en ultimo eerste kwartaal (USD 12,45 mln).



Het totaal nog beschikbare bedrag aan vrije uitkering voor Bonaire tot en met het



Op het gebied van Financieel Beheer constateert het Cft dat het verbeteren van het

tweede kwartaal 2013 bedraagt circa USD 8,9 mln.
financieel beheer, mede door de aandacht voor de jaarrekening over 2012, geen
grote prioriteit heeft gekregen in het tweede kwartaal.
Begrotingsuitvoering
Het begrotingstotaal bedraagt na de eerste BW van 2013 USD 61,2 mln en na de
tweede BW USD 60,2 mln. Na het verstrijken van het tweede kwartaal heeft Bonaire
USD 14,1 mln baten en USD 15,5 mln lasten gerealiseerd. Opvallend is dat de realisatie
op dit moment ver achter blijft in verhouding tot het begrotingstotaal.
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De afdeling Financiën heeft aangegeven dat Bonaire voor de komende zes maanden
vergevorderde plannen heeft, waardoor volledige realisatie haalbaar lijkt. Ondanks de
plannen voor de tweede helft van 2013 wil het Cft benadrukken dat het van belang is
om beleidsvoornemens tijdig tot uitvoer te brengen en daarmee de begroting in zijn
geheel ten uitvoer te brengen.
In de reactie op de eerste UR 2013 heeft het Cft Bonaire geïnformeerd de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MinBZK) te zullen vragen om een uitspraak
te doen hoe om te gaan met overschotten in enig jaar (de toepassing van artikel 49, lid
B van de BBV BES). De aanleiding voor dit verzoek was het advies van de betrokken
accountants over dit onderwerp. In de brief van 10 juli jl. gaat de Minister van BZK hier
uitgebreid op in. De MinBZK heeft aangegeven dat het aan de Eilandsraad is om te
beslissen over een overschot in enig jaar. De Eilandsraad is bevoegd van de
overschotten bestemmingsreserves te vormen of aan de algemene reserve toe te
voegen. Mocht de Eilandsraad hier geen besluit over nemen dan komt het overschot
automatisch in de algemene reserve terecht. Bonaire heeft een afschrift van het
standpunt van de Minister ontvangen (d.d. 10 juli 2013, kenmerk 2013-0000376605).
Personeel
In het tweede kwartaal wordt het personeelsbudget verder verlaagd. Deze besparing
wordt veroorzaakt door nog niet ingevulde vacatures en wordt nu conform eerder
gegeven advies van het Cft ingezet ter dekking van beleidskeuzes.
Het personeelsbudget na de tweede BW komt neer op USD 14,2 mln. Dit bevat de
realisaties van het eerste en tweede kwartaal en de prognose voor de rest van het jaar
waar ook nog rekening wordt gehouden met het invullen van vacature ruimte.
Liquiditeit
Uit de Geïntegreerd Middelen Beheer (GMB) rapportage van het Cft blijkt dat Bonaire in
de eerste helft van 2013 een bedrag van USD 12,9 mln aan vrije uitkering heeft
ontvangen. Daarnaast is er een restant vrije uitkering beschikbaar van USD 8,9 mln.
Het totale liquiditeitssaldo ultimo december 2012 bedroeg USD 13,8 mln en per ultimo
maart 2013 USD 12,45 mln. Per 30 juni is het saldo USD 12,38 mln. In het tweede
kwartaal is het saldo ten opzichte van vorig kwartaal licht gedaald.
Financieel beheer
Zoals bekend heeft Bonaire de afgelopen periode te kampen gehad met
capaciteitsproblemen en heeft Bonaire er voor gekozen de focus te leggen op het
vaststellen van jaarrekeningen. Hierdoor zijn de met het Cft afgesproken
verbeterpunten om het financieel beheer te versterken uitgesteld. Tijdens de
bespreking van de jaarrekening is dit punt ambtelijk besproken. Het Cft gaat er
derhalve van uit dat de tweede helft van 2013 het verbeteren van het financieel beheer
een van de hoogste prioriteiten zal zijn en dat verbeteringen snel zichtbaar zullen
worden.

Kenmerk

Cft 201300369
Blad

3/3

Tot slot wenst het Cft u erop te attenderen dat deze Financieel Beheerdagen worden
gehouden op 26 en 27 september 2013 op Sint Maarten. Meer informatie over de
invulling van deze dagen volgt.
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:
De voorzitter van de Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire
De gedeputeerde van Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire
Het hoofd Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire

