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Onderwerp

Beoordeling 3e suppletoire begroting 2011

Geachte heer Jamaloodin,
Op 14 oktober 2011 heeft het Cft het voorstel voor de 3e suppletoire begroting 2011
van u mogen ontvangen. De bepalingen in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en
Sint Maarten (de Rijkswet) geven aan dat een voorstel voor suppletoire begroting
eenzelfde procedure dient de ondergaan als een voorstel voor de ontwerpbegroting. Het
Cft dient te beoordelen in hoeverre de begroting inclusief het voorstel voor suppletoire
blijvend voldoet aan de criteria in artikel 15 van de Rijkswet.
Advies
Het Cft constateert dat het voorliggende voorstel voor begrotingswijziging niet leidt tot
een nadelig effect op het begrotingssaldo. Daarmee oordeelt het Cft positief over deze
wijziging. Zoals in de zijn advies bij de begroting 2012 en recent bij zijn advies bij de 3e
uitvoeringsrapportage 2011 acht het Cft het niet uitgesloten dat de neerwaarts
aangepaste groeiraming noopt tot verdere begrotingswijzigingen, met name als gevolg
van lagere baten.
Toelichting
Het Cft dient te beoordelen in hoeverre de begroting inclusief het voorstel voor
wijziging, blijft voldoen aan de normen zoals deze zijn vastgelegd in de Rijkswet. In het
nu volgende zal het Cft zijn beoordeling geven.
De 3e Suppletoire begroting in hoofdlijnen
Gewone dienst
In de voorliggende 3e suppletoire begroting gaat het met name om extra
personeelslasten in de begroting 2011. Ten einde o.a. de extra gepresenteerde
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personeelslasten voor een totaal bedrag van ANG 2,4 miljoen te kunnen dekken,
worden de niet-belastingopbrengsten verhoogd met ANG 0,3 miljoen en de lasten
verlaagd met ANG 2,5 miljoen. De verlaging van de uitgaven zit voornamelijk bij
‘Verbruik Goederen en Diensten’ en ‘Overdrachten’.
De extra personeelslasten zijn voornamelijk het gevolg van een verschuiving binnen de
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Stichting Cems kreeg tot december 2010
een subsidie van de overheid. De ambulancezorg is per 1 januari 2011 overgenomen
door Fundashon Kuido di Ambulance. De personeelslasten drukken nu direct op de
begroting van de Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Hier tegenover staat een
verlaging van de Overdrachten.
Verder is er een verschuiving van de lasten van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling
Arbeid en Welzijn naar het Ministerie van Onderwijs, wetenschap, Cultuur en Sport. Dit
is op basis van een Raadsbeslissing van juli 2011 om de kredieten inzake de Sociale
Vormingsplicht over te hevelen.
De wijzigingen in de 3e suppletoire begroting leiden tot een positief resultaat van ANG
0,4 miljoen op de gewone dienst.
Kapitaal dienst
Het saldo op de kapitaaldienst neemt vanwege extra investeringen in 2011, negatief
toe met eveneens ANG 0,4 miljoen.
Daarmee wordt in de 3e suppletoire begroting 2011 een budgetneutrale wijziging
gepresenteerd en heeft daardoor geen nadelig effect op het begrotingssaldo.
Slotoordeel
Op basis van bovenstaande beoordeling komt het Cft tot het oordeel dat de begroting
2011 van Curaçao, inclusief de voorliggende 3e suppletoire begroting, in principe blijft
voldoen aan de normen in de Rijkswet. Echter, zoals in eerdere correspondenties
geïnformeerd, zijn er nog veel onzekerheden. In hoeverre de recent neerwaarts
aangepaste economische groei (negatief) van invloed zal zijn op de begroting van 2011
blijft onzeker. Een gesprek hierover teneinde dit verder te analyseren is tot op heden
uitgebleven. Het Cft wil nogmaals onze brief van 21 oktober (Cft 201100796) onder uw
aandacht brengen en verzoekt u om op korte termijn een goed onderbouwde toelichting
op met name de ontvangstenramingen, te presenteren. In het geval dit achterwege
blijft, zal het Cft op basis van artikel 11.3 en 12.2 een advies uitbrengen tot het
indienen van een begrotingswijziging aan de Staten.
Wellicht ten overvloede zij vermeldt dat zodra de 3e suppletoire begroting 2011 is
aangenomen door de Staten, deze opnieuw ter beoordeling aan het Cft dient te worden
voorgelegd. In dat kader wenst het Cft te vernemen wat de stand van zaken is met
betrekking tot de 1e suppletoire begroting 2011 en de bijbehorende Nota van Wijziging
en de 2e suppletoire begroting 2011, waar het Cft op respectievelijk 14 maart, 17 juni
en 9 augustus jl. heeft geadviseerd.
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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 Curaçao en Sint Maarten
Namens deze,
De secretaris van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
( was getekend d.d. 28 oktober 2011)
drs. C. van Nieuwamerongen

