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Advies eerste begrotingswijziging 2014 openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Rijna,
Op 20 juni jl. ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft) van de afdeling Financiën de herziene versie van de conceptstukken van de eerste
begrotingswijziging (BW) over 2014. In deze BW zijn de wijzigingen verwerkt die
voortkomen uit de eerste uitvoeringsrapportage over 2014. De eerste BW 2014 is door
Bonaire nog niet officieel ingediend. Omwille van de tijd, de tweede
uitvoeringsrapportage over 2014 is aanstaande, heeft het Cft toch gemeend officieel te
moeten reageren op de ingediende conceptstukken.
De in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba staat
opgetekend dat de eerste UR op 21 april jl. opgeleverd zou moeten worden. Het
openbaar lichaam Bonaire heeft hiervoor uitstel aangevraagd gezien de inspanningen
die het opstellen van de jaarrekening 2013 vergden voor de afdeling Financiën.
Aangezien het resultaat uit o.a. het jaar 2013 ter dekking wordt ingezet om de beleidsen investeringswensen van Bonaire te realiseren, dient het Cft eerst over de door de
accountant beoordeelde jaarrekening 2013 te beschikken. Het Cft beschikt hier nog
niet over. Dit maakt dat het geven van een advies op de eerste BW 2014 op dit moment
nog niet mogelijk is.
Advies
Gezien vorenstaande is het Cft van mening dat het voorleggen van de bij het Cft
bekende concept eerste BW 2014 aan de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire
beter kan worden uitgesteld totdat de tweede UR 2014 wordt opgeleverd. In de Wet
financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is bepaald dat de tweede
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UR op 22 juli a.s. door het bestuurscollege aan de minister van BZK dient te worden
verzonden. Naar verwachting is dan ook de jaarrekening over 2013 beschikbaar, zodat
dan o.a. de door Bonaire opgevoerde dekking in de BW getoetst kan worden door het
Cft. Een ander belangrijk aspect van de toetsing van de BW zal zijn of de
liquiditeitspositie voldoende groot is om de gewenste beleids- en investeringswensen te
kunnen financieren.
Overigens wil het Cft benadrukken dat de noodzaak van het verbeteren van het
financieel beheer op Bonaire hiermee nogmaals wordt aangetoond. De vertragingen die
Bonaire blijft houden bij het opleveren van rapportages en het opstellen van
jaarrekeningen en begrotingsstukken zullen hopelijk snel tot het verleden gaan horen
zodra Bonaire de afdeling financiën heeft versterkt.
Toelichting
In de voorgestelde eerste BW 2014 presenteert het openbaar lichaam Bonaire
wijzigingen die zowel op de gewone dienst betrekking hebben als op de balans.
Opgebouwde reserves uit 2012 (USD 0,8 mln) en 2013 (USD 3 mln) worden aangewend
voor beleids- en investeringswensen. Tevens wordt er voor een beperkt bedrag ruimte
aan de lastenkant vrijgespeeld. Daarnaast is er sprake van een baten/lasten-neutrale
ophoging van de begroting als gevolg van zogenaamde technische aanpassingen voor
een bedrag van circa USD 3,9 mln. Dit betreffen uitgaven ten behoeve van de projecten
die met bijzondere uitkeringen uit Nederland worden gefinancierd.
De afgelopen maanden heeft het Cft intensief contact gehad met het openbaar lichaam
Bonaire over zowel de uitvoering van de begroting 2014 als over het meerjarig
verbeterplan financieel beheer en de liquiditeitplanning. De geleverde inzet op deze
punten blijft ook bij het Cft zeker niet onopgemerkt. Het Cft beseft dat sprake is van
een groeitraject, maar wil het belang van een tijdige en juiste aanlevering van
rapportages nogmaals benadrukken.
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:

Kenmerk
Blad

3/3

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire
De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire
Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Bonaire

