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Onderwerp

Niet ontvangen uitvoeringsrapportage 1e kwartaal 2013 Sint Eustatius

Geachte heer Berkel,
Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft met
teleurstelling moeten constateren dat Sint Eustatius niet voldoet aan een tijdige en
volledige aanlevering van de eerste uitvoeringsrapportage van 2013.
Stand van zaken en termijnen
Op 22 april jl., drie weken na afloop van het eerste kwartaal, had Sint Eustatius de
uitvoeringsrapportage aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie
moeten zenden, door tussenkomst van het Cft.
Bij eerdere uitvoeringsrapportages is gebleken dat het voor de openbare lichamen vaak
lastig is om binnen drie weken na afloop van een kwartaal een volledige
uitvoeringsrapportage aan te leveren. Op een eventueel verzoek van een openbaar
lichaam wordt dan uitstel verleend door het Cft. Door het verlenen van uitstel wordt
voorkomen dat een uitvoeringsrapportage wordt aangeleverd, die voor de Minister, het
Cft en bovenal het bestuurscollege en de Eilandsraad te weinig informatie omvat en
daardoor niet nuttig is. Om tegemoet te komen aan de wens van de openbare lichamen
om de belasting ten aanzien van het opstellen van de rapportage te verminderen heeft
het Cft een vereenvoudigde format voor de uitvoeringsrapportage ontwikkeld.
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Deze vereenvoudigde versie is tijdens de laatste Financieel beheerdagen uitgebreid
besproken met de openbare lichamen en akkoord bevonden. Het verbaast het Cft dan
ook dat Sint Eustatius de eerste uitvoeringsrapportage niet tijdig en conform het format
kan aanleveren.

Op 26 april, enkele dagen na de wettelijke termijn, heeft het Cft een mail ontvangen
met slechts een overzicht van de baten en lasten over het eerste kwartaal. Verdere
cijfers en een toelichting ontbreken. Ook ontbreekt de informatie over de voortgang van
de speerpunten van het financieel beheer en het personeelsoverzicht. Het ontvangen
overzicht voldoet niet aan het met de openbare lichamen besproken format van een
uitvoeringsrapportage. Een dergelijke rapportage is niet zinvol in het kader van het
informeren van de Minster, het Cft en het bestuurscollege en de Eilandsraad, zodat het
Cft heeft gevraagd om een rapportage die wel inzicht geeft in de ontwikkelingen op het
gebied van financiën en financieel beheer. Overigens heeft Sint Eustatius in haar laatste
rapportage over 2012 aangetoond, dat zij zeer goed in staat is een tijdige, correcte en
informatieve rapportage aan te leveren.

Op 8 mei jl. is aan het Cft doorgegeven dat pas op 31 mei de gevraagde (en wettelijke
verplichte) uitvoeringsrapportage zal worden aangeleverd. In die rapportage zullen de
cijfers tot en met half mei worden meegenomen.
Gevolgen
Het gevolg van het ontbreken van een uitvoeringsrapportage is met name dat
onduidelijk is of een begrotingswijziging noodzakelijk is. Er is op dit moment geen zicht
op een begrotingswijziging, zodat de huidige goedgekeurde begroting tot grondslag van
beheer strekt. Nieuwe beleidsvoornemens die tot gevolg hebben dat nieuwe
verplichtingen moeten worden aangegaan, maar die nog niet zijn verwerkt in een
begrotingswijziging kunnen door het ontbreken van een begrotingswijziging niet tot
uitvoering worden gebracht. Het Cft wijst Sint Eustatius erop dat zij geen verplichtingen
kan aangaan die niet zijn voorzien in een goedgekeurde begroting of goedgekeurd
besluit tot wijziging van een begroting zonder toestemming van de Minister. Om te
voorkomen dat onrechtmatige betalingen worden gedaan wordt Sint Eustatius verzocht
om gelijktijdig bij het indienen van de verlate eerste uitvoeringsrapportage 2013 een
eerste begrotingswijziging 2013 ter goedkeuring voor te leggen.
De aanlevering van een uitvoeringsrapportage aan de Minister, via tussenkomst van het
Cft, is een wettelijke verplichting, zodat het Cft de Minister zal informeren over het
vooralsnog uitblijven hiervan.
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Conclusie
Het Cft verwacht dat Sint Eustatius het belang van een tijdige en volledige oplevering
van een informatieve uitvoeringsrapportage in ziet en om die reden alsnog zo snel
mogelijk een rapportage aanlevert conform de daarover gemaakte afspraken.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

prof.dr. A.F.P. Bakker
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