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Advies derde begrotingswijziging 2013 Bonaire

Geachte voorzitter,
Op 4 december jl. ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Cft) van u de door het bestuurscollege ondertekende derde uitvoeringsrapportage
2013, inclusief de derde begrotingswijziging (BW). In een aparte brief gaat het Cft in op
de derde uitvoeringsrapportage en de daarin opgenomen verwachtingen van het
Openbaar Lichaam Bonaire ten aanzien van de realisaties tot en met het derde kwartaal
2013. Het advies van het Cft over deze BW treft u hieronder aan.
Conclusies


Het Cft adviseert positief over de door u ingediende derde BW 2013.



Deze BW betreft een budgetneutrale BW, waardoor het begrotingstotaal ongewijzigd



Het Cft signaleert dat er eind dit jaar mogelijk sprake zal zijn van forse

blijft op US 60,2 mln.
onderuitputting, die nog niet in deze BW is meegenomen.

Begrotingswijziging
Baten
Aan de batenkant zijn geen wijzigingen doorgevoerd waardoor het totaal aan baten
USD 60,2 mln blijft.
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Lasten
Aan de lastenkant zijn een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Het saldo van al deze
wijzigingen bedraagt nul, waardoor het totaal aan lasten eveneens USD 60,2 mln blijft.
Door het niet invullen van de vacatureruimte heeft Bonaire haar personeelskosten voor
een gedeelte naar beneden bijgesteld. Daarnaast zullen een aantal begrote lasten niet
meer tot uitgaven leiden dit jaar. Alle vrijgekomen middelen heeft Bonaire ten gunste
laten komen van de post Reserveringen.
De grootste wijzigingen aan de lastenkant betreffen de volgende:
Functie

Wijziging

Toelichting

Eigendommen niet voor

(+) 216.937

Om meet- en notariskosten te

Wegen straten en pleinen

(-) 2.068.822

Onderbesteding

Sport

(+) 197.169

Optimaliseren van sportfaciliteiten

Algemeen beheer

(-) 274.373

Onderbesteding

Preventieve en curatieve

(-) 466.282

Onderbesteding

Reserveringen

(+) 4.509.299

Vrijgekomen middelen

Algemene uitgaven en

(-) 1.038.724

Onderbesteding

openbare dienst bestemd

kunnen bekostigen

gezondheidszorg

inkomsten

Tot slot
Het Cft wenst op te merken dat er mogelijk sprake is van forse -al dan niet
vermijdbare- onderuitputting. In de separate reactie van het Cft op de derde
uitvoeringsrapportage 2013 wordt ingegaan op de door uw openbaar lichaam
aangegeven verwachte uitputting van de begroting tot en met eind dit jaar. Enkele
bijzondere uitkeringen zullen naar verwachting dit jaar niet meer (geheel) tot besteding
komen en naar volgend jaar doorschuiven. Daarnaast lijkt het er sterk op dat voor wat
betreft de reguliere exploitatie niet alle resterende lasten in het vierde kwartaal kunnen
worden genomen. In de rapportage staat dit echter wél opgetekend. Dit houdt volgens
onze ambtelijke gesprekspartners verband met de op Bonaire gehanteerde interne
budgetsystematiek, waarbij het tot op heden niet mogelijk blijkt om vroegtijdig in het
jaar eventuele onderuitputting anders te bestemmen. Indien Bonaire dat wel zou zijn
gelukt zou dat leiden tot een aangepaste BW, waarin mogelijk extra middelen vrijvallen
bovenop de in de voorliggende BW gepresenteerde posten.
Gegeven het bepaalde daarvoor in artikel 18 van de Wet Financiën openbare lichamen
BES, dient de Eilandsraad over de begrotingswijziging niet eerder dan twee weken na
de openbare kennisgeving te beraadslagen.
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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
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