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Onderwerp

Advies derde begrotingswijziging 2013 Saba

Geachte heer Johnson,
Op 27 november 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 Saba ten aanzien van de realisaties tot en met het vierde kwartaal
2013. Het advies van het Cft over de derde BW treft u hieronder aan.
Conclusies


Het Cft adviseert positief op de door u ingediende –en goed beargumenteerde-



De baten en de lasten worden beiden met USD 39.340 verhoogd, waardoor het

derde BW 2013.
begrotingstotaal uitkomt op USD 12.751.674.


De veelal technische wijzigingen betreffen slechts een klein aandeel van de totale
begroting en worden op de juiste wijze doorgevoerd.

Begrotingswijziging
Baten
Aan de batenkant worden enkele posten substantieel gewijzigd. Daarnaast heeft Saba
een aantal technische wijzigingen doorgevoerd, waardoor bedragen onder de juiste
functies komen te vallen.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de grootste wijzigingen aan de batenkant.
Functie

Wijziging

Toelichting

Bestuursorganen

(+) 177.606

Trainingen en correctie boeking

Bestuursapparaat

(+) 248.864

Interim Manager Finance en trainingen

Zeehavens

(+) 628.335

Correctie boeking fondsen uit Nederland

Uitgaven Onderwijs

(+) 208.500

Correctie boeking fondsen Sociale

Algemene ontvangsten

(-) 1.601.560

Correctie

werkplaats

Lasten
De wijzigingen aan de lastenkant hebben vooral te maken met de salarisaanpassingen.
Saba heeft hierover in oktober met de vakbond een overeenkomst bereikt. Tevens is
aan de lastenkant een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Onderstaande tabel
geeft een overzicht van de grootste wijzigingen.
Functie

Wijziging

Toelichting

Wegen, straten en pleinen

(+) 110.924

Salaris aanpassingen

Zeehaven

(-) 125.483

Activering activa

Cultuur en recreatie

(-) 160.354

Activering activa

Sociaal cultuur werk

(-) 112.275

Correctie boeking

Maatschappelijk werk

(+) 133.846

Correctie boeking

Batig saldo

(+) 503.492

Toevoeging aan resultaat om
investeringen te betalen

Tot slot
De door u aangeleverde BW betreft met name technische wijzigingen die correct worden
doorgevoerd, zodat het Cft geen nadere inhoudelijke op- of aanmerkingen heeft.
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.
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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Deze brief is in afschrift verstuurd aan:

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Saba
De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Saba
De gedeputeerde van Financiën van het Openbaar Lichaam Saba
Het hoofd Financiën van het Openbaar Lichaam Saba

