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Onderwerp

Advies 2e begrotingswijziging Saba 2013

Geachte heer Johnson,
Op 1 augustus jl. ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Cft) van u de tweede uitvoeringsrapportage (UR) inclusief een tweede
begrotingswijziging (BW). De aangeleverde overzichten bij de BW zijn duidelijk en Saba
geeft een heldere toelichting op de wijzigingen. Het advies van het Cft over deze BW
treft u hieronder aan.
Op de overige onderdelen uit de tweede UR wordt door het Cft, zoals met u
afgesproken, in een aparte brief gereageerd.
Belangrijkste conclusies


De begroting 2013 wordt met de tweede BW zowel aan de baten- als aan de
lastenkant verhoogd met een bedrag van USD 464.900. Het nieuwe
begrotingstotaal komt zowel voor de baten als de lasten daarmee uit op USD
12.113.550 en is in evenwicht.



Het Cft oordeelt positief over de door u ingediende tweede BW.

Begrotingswijzigingen
Het openbaar lichaam presenteert bij de tweede BW een verhoging van de baten en een
verhoging van de lasten van USD 464.900. Het nieuwe begrotingstotaal bedraagt door
de wijziging USD 12.113.550 en is daarmee in evenwicht. Het Cft adviseert derhalve
positief over deze wijziging.
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Voor de batenkant zijn dit de belangrijkste mutaties:


Doordat er meer toezicht is op de inning van belastingen zijn de opbrengsten
van de belastingen en rechten met USD 20.000 toegenomen.



Als gevolg van de opnamen van de indexatie 2013 (USD 312.000) en de
opklassificatie van de gezagdragers (USD 29.000) zijn de Algemene inkomsten
structureel met USD 341.000 gestegen. Incidenteel is voor dit jaar een bedrag
van USD 137.000 als bijdrage aan de ondersteuning van de ontwikkelplannen
toegevoegd.



Na het doorvoeren van een aantal technische correcties en het bijstellen van
enkele begrotingsposten bedraagt de totale wijziging aan de batenkant USD
464.900.

Voor de lastenkant zijn dit de belangrijkste mutaties:


Doordat de werkzaamheden aan de wegen zijn geactiveerd valt USD 545.000
vrij. Hierdoor hoeft Saba voor de kosten die voortvloeien uit de landslide geen
beroep te doen op het weerstandsvermogen. Om een buffer op te bouwen om
onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen is het budget met USD 260.000
neerwaarts bijgesteld.



Het budget voor het bestuursapparaat is met USD 153.000 neerwaarts



Saba heeft een bedrag van USD 674.000 vrijgemaakt om voorgenomen

bijgesteld vanwege te hoge ramingen.
investeringen (wegen, ICT en beveiliging) te kunnen financieren.


Na het doorvoeren van een aantal technische correcties en het bijstellen van
enkele begrotingsposten bedraagt de totale wijziging aan de lastenkant USD
464.900.

Tot slot
Gegeven het bepaalde daarover in artikel 18 van de Wet Financiën BES, dient de
Eilandsraad over de begrotingswijziging niet eerder dan twee weken na de openbare
kennisgeving te beraadslagen.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

prof.dr. A.F.P. Bakker
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