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Openbaar Lichaam Bonaire
Jaarverslag en Jaarrekening 2020

3.1 Kerngegevens 2020

A. Sociale structuur

Aantal inwoners* per 31 december
Waarvan 
- van 0 - 3 jaar 895 4,1% 895 4,1% 833 4,0%
- van 4 - 16 jaar 3.185 14,6% 3.185 14,6% 3.086 14,8%
- van 17 - 64 jaar 14.742 67,8% 14.742 67,8% 14.252 68,2%
- van 65 jaar en ouder 2.926 13,5% 2.926 13,5% 2.736 13,1%

Personeel Openbaar Lichaam
- Huidig personeel 368 370 348
- Voormalig personeel 233 224 229

B. Fysieke structuur

Oppervlakte
Oppervlakte Klein Bonaire
Lengte wegen 

Aantal woningen (geschat)
Waarvan volkswoningen 

c. Financiële structuur - totaal

Uitgaven Gewone Dienst***

Opbrengst belastingen

Overige inkomsten***

Vrije uitkering

Voordelig saldo Gewone Dienst

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven**

Eigen vermogen

D.  Financiële structuur - per inwoner 

Uitgaven Gewone Dienst

Opbrengst belastingen

Overige opbrengsten

Voordelig saldo Gewone Dienst

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

Eigen vermogen

*Aantal inwoners 2020 is gebaseerd op de stand per dec 2020
** Bedragen zijn exclusief Activa in bestelling
*** Bedragen in begroting  2020 (USD 102,7 miljoen) zijn inclusief Bijzondere Uitkeringen ter waarde van USD 48,5 miljoen. 
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3.2 Balans per 31 december 2020
Ultimo Ultimo

ACTIVA 2020 2019

Vaste activa 47.799.201 49.519.212

1 Materiële vaste activa 41.038.864 42.758.875

Gronden en terreinen 932.813 932.813
Woonruimten en bedrijfsgebouwen 704.543 759.330
Huisvesting Scholen 9.520.288 9.787.451
Vervoermiddelen 464.208 527.974
Automatiseringsmiddelen 714.440 837.815
Sportaccommodaties 2.312.326 2.603.881
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 11.929.018 12.786.956
Overige duurzame bedrijfsmiddelen 147.752 209.179
Activa in bestelling 14.313.476 14.313.476

2 Financiële vaste activa 6.760.337 6.760.337

Deelnemingen 6.251.398 6.251.398
Leningen aan deelnemingen 508.939 508.939

Vlottende activa 60.641.526 60.462.673

3 Vorderingen 14.563.019 13.997.806

Vorderingen 14.563.019 13.997.806

4 Liquide middelen 46.078.507 46.464.867

TOTAAL 108.440.727 109.981.885
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3.2 Balans per 31 december 2020
Ultimo Ultimo

PASSIVA 2020 2019

Vaste passiva 65.592.068 69.511.194

5 Eigen vermogen 43.343.723 46.436.314

Algemene reserve 33.259.266 33.299.665
Bestemmingsreserve 6.694.293 4.976.180

Rekeningresultaat 3.390.164 8.160.469

6 Voorzieningen 6.718.665 6.528.026

Voorziening 6.718.665 6.528.026

7 Vaste schulden 15.529.680 16.546.854

Vaste schulden met een looptijd langer dan twee
jaar aan andere publiekrechterlijke lichamen 14.947.370 15.952.633

Lening masterplan onderwijshuisvesting 14.947.370 15.952.633

Overige vaste schulden 582.310 594.221

Waarborgsommen 582.310 594.221

Vlottende passiva 42.848.659 40.470.691

8 Schulden op korte termijn 42.848.659 40.470.691

Schulden met een looptijd korter dan twee jaar aan
andere publiekrechtelijke lichamen 2.328.189 2.328.189
Overige kortlopende schulden 9.115.517 6.726.142
Overlopende passiva 31.404.953 31.416.360

TOTAAL 108.440.727 109.981.885
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3.3 Rekening baten en lasten

Lasten

Nr. Hoofdfunctie / functie Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke
lasten lasten lasten na lasten

van het primitieve wijziging in van het
dienstjaar begroting dienstjaar dienstjaar

2019 2020 2020 2020

0 Algemeen bestuur 16.573.058 21.731.283 26.385.640 21.391.222

001 Bestuursorganen 2.087.294 1.734.917 1.993.132 1.853.861
002 Bestuursapparaat 12.398.028 18.056.456 22.588.215 17.941.425
003 Burgerzaken 1.077.741 878.411 914.465 764.258
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd 1.009.995 1.061.499 889.828 831.678

1 Openbare orde en veiligheid 1.149.221 750.390 1.108.321 842.620

130 Rampenbestrijding 110.350 116.650 347.046 64.432
140 Overige beschermende maatregelen 1.038.870 633.740 761.275 778.188

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5.109.215 3.870.431 14.784.357 8.233.794

200 Algemeen beheer DROB 0 0 0 0
210 Wegen, straten en pleinen 3.114.719 2.247.936 11.652.861 6.019.972
211 Verkeersmaatregelen te land 160.770 164.805 174.964 136.268
222 Verkeersmaatregelen te water 1.833.726 1.457.690 2.956.532 2.077.554

3 Economische zaken 2.006.834 1.624.984 3.339.851 1.543.452

300 Dienst economische zaken 1.033.763 803.076 776.312 771.813
310 Handel en industrie 131.545 129.694 373.234 155.558
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 841.526 692.214 2.190.305 616.080

4 Onderwijs 2.506.365 2.505.962 7.758.589 7.660.627

400 Algemeen beheer onderwijs 816.515 777.155 793.698 768.433
410 Openbaar voorbereidend onderwijs 0 0 0 0
411 Bijzonder voorbereidend onderwijs 0 0 0 0
430 Openbaar buitengewoon onderwijs 0 0 0 0
460 Voortgezet onderwijs 0 0 0 0
461 Bijzondere scholengemeenschappen 0 0 0 0
480 Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs 1.030.549 1.033.506 6.269.590 6.196.893
482 Volwasseneneducatie 659.301 695.301 695.301 695.301

5 Cultuur en recreatie 4.912.211 4.523.180 4.472.015 4.112.351

510 Openbaar bibliotheekwerk 437.868 334.529 357.834 340.609
530 Sport 1.479.084 1.118.899 1.112.425 882.407
540 Kunst 828.533 885.576 817.580 778.940
541 Oudheidkunde / musea 2.284 6.990 6.990 844
560 Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecr. 2.164.442 2.177.186 2.177.186 2.109.550

6 Sociale voorzieningen en
maatschappelijk werk 7.477.013 4.971.479 18.869.494 9.149.901

600 Alg. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv. 1.078.879 1.059.823 3.965.450 2.240.113
610 Onderstandverlening 0 0 0 0
611 Werkgelegenheid 456.439 101.981 1.249.749 522.922
620 Maatschappelijke begeleiding en advies 0 0 0 0
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk 4.905.597 3.411.610 7.273.367 4.442.881
640 Bejaardenzorg 36.290 45.590 45.590 37.188
650 Kinderopvang 837.577 319.281 5.119.722 1.387.841
651 Dagopvang gehandicapten 162.232 33.194 1.215.616 518.957
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3.3 Rekening baten en lasten

Lasten

Nr. Hoofdfunctie / functie Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke
lasten lasten lasten na lasten

van het primitieve wijziging in van het
dienstjaar begroting dienstjaar dienstjaar

2019 2020 2020 2020

7 Volksgezondheid 8.403.768 4.885.541 12.226.093 9.567.397

700 Algemeen beheer volksgezondheid 1.078.363 1.244.876 2.661.064 1.161.298
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg 587.337 220.494 453.778 250.008
720 Slachthuizen 11.312 0 0 0
721 Reiniging 2.902.000 2.916.000 2.916.000 2.902.000
722 Riolering en waterzuivering 0 0 5.515.079 4.700.420
723 Milieu en natuurbeheer 3.401.106 78.861 390.803 260.408
725 Overige openbare hygiëne 423.650 425.310 289.369 293.263
730 Overige volksgezondheid 0 0 0 0

8 Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting 714.002 732.148 3.857.326 2.980.583

810 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0 0 0 0
822 Overige volkshuisvesting 714.002 732.148 3.857.326 2.980.583

9 Financiering en algemene
dekkingsmiddelen 34.620.038 3.505.164 9.910.469 -19.003.602

910 Storting in reserves en voorzieningen 1.000 0 69.410 0
911 Geldleningen 0 0 0 0
913 Dividenden 0 0 0 0
920 Belastingen 61.269 227.000 227.000 168.412
921 Algemene uitkeringen 0 0 0 0
922 Algemene uitgaven / inkomsten 34.557.768 3.278.164 5.298.430 -19.172.013
990 Saldi van kostenplaatsen 0 0 0 0
992 Saldo gewone dienst 0 0 4.315.629 0

Totaal 83.471.723 49.100.562 102.712.155 46.478.345

Totaal baten 91.632.192 49.100.562 102.712.155 49.868.509

Resultaat -8.160.469 0 0 -3.390.164

126



Openbaar Lichaam Bonaire
Jaarrekening en jaarverslag 2020

3.3 Rekening baten en lasten
Baten

Nr. Hoofdfunctie / functie Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke
baten baten baten na baten

van het primitieve wijziging in van het
dienstjaar begroting dienstjaar dienstjaar

2019 2020 2020 2020

0 Algemeen bestuur 7.976.167 4.025.282 8.801.915 4.271.122

001 Bestuursorganen 14.801 8.082 60.805 224.551
002 Bestuursapparaat 4.829.392 566.700 5.173.027 1.194.444
003 Burgerzaken 321.398 402.000 519.583 276.238
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd 2.810.575 3.048.500 3.048.500 2.575.888

1 Openbare orde en veiligheid 160.834 295.150 525.546 108.296

130 Rampenbestrijding 160.834 115.150 345.546 157.660
140 Overige beschermende maatregelen 0 180.000 180.000 -49.364

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 12.129.521 1.640.300 12.797.459 667.761

200 Algemeen beheer DROB 0 0 0 0
210 Wegen, straten en pleinen 9.589.191 0 9.676.996 0
211 Verkeersmaatregelen te land 116.589 115.000 115.000 68.113
222 Verkeersmaatregelen te water 2.423.741 1.525.300 3.005.463 599.648

3 Economische zaken 1.921.896 309.000 2.110.778 358.463

300 Dienst economische zaken 107.347 100.000 100.000 92.539
310 Handel en industrie 249.454 200.000 443.543 251.262
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 1.565.095 9.000 1.567.235 14.661

4 Onderwijs 11.619 8.500 5.229.584 5.228.005

400 Algemeen beheer onderwijs 0 0 0 0
410 Openbaar voorbereidend onderwijs 0 0 0 0
411 Bijzonder voorbereidend onderwijs 0 0 0 0
430 Openbaar buitengewoon onderwijs 0 0 0 0
460 Voortgezet onderwijs 0 0 0 0
461 Bijzondere scholengemeenschappen 0 0 0 0
480 Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs 11.619 8.500 5.229.584 5.228.005
482 Volwasseneneducatie 0 0 0 0

5 Cultuur en recreatie 1.060 1.500 28.572 10.000

510 Openbaar bibliotheekwerk 0 0 0 0
530 Sport 0 0 27.072 10.000
540 Kunst 0 0 0 0
541 Oudheidkunde / musea 0 0 0 0
560 Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecr. 1.060 1.500 1.500 0

6 Sociale voorzieningen en
maatschappelijk werk 6.200.109 846.427 14.234.853 9.330.857

600 Alg. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv. 242.000 0 2.740.220 2.182.315
610 Onderstandverlening 0 0 0 0
611 Werkgelegenheid 597.972 101.979 1.174.747 544.918
620 Maatschappelijke begeleiding en advies 0 0 0 0
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk 3.364.163 744.448 4.528.134 1.533.035
640 Bejaardenzorg 0 0 0 0
650 Kinderopvang 1.212.234 0 4.800.441 4.699.639
651 Dagopvang gehandicapten 783.740 0 991.311 370.950
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3.3 Rekening baten en lasten
Baten

Nr. Hoofdfunctie / functie Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke
baten baten baten na baten

van het primitieve wijziging in van het
dienstjaar begroting dienstjaar dienstjaar

2019 2020 2020 2020

7 Volksgezondheid 9.845.981 1.634.378 8.528.237 7.256.045

700 Algemeen beheer volksgezondheid 432.668 89.378 1.504.902 292.668
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg 381.800 0 98.514 0
720 Slachthuizen 140.979 145.000 145.000 179.702
721 Reiniging 1.386.000 1.400.000 1.400.000 1.386.000
722 Riolering en waterzuivering 4.710.820 0 5.067.879 0
723 Milieu en natuurbeheer 2.792.278 0 311.942 5.397.329
725 Overige openbare hygiëne 1.436 0 0 346
730 Overige volksgezondheid 0 0 0 0

8 Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting 1.897.439 435.000 2.734.664 1.878.011

810 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0 0 0 0
822 Overige volkshuisvesting 1.897.439 435.000 2.734.664 1.878.011

9 Financiering en algemene
dekkingsmiddelen 51.487.565 39.905.025 47.720.547 20.759.949

910 Storting in reserves en voorzieningen 0 0 748.033 0
911 Geldleningen 0 0 0 0
913 Dividenden 0 0 0 0
920 Belastingen 14.660.321 11.890.000 11.890.000 11.181.858
921 Algemene uitkeringen 28.623.790 27.740.025 32.297.913 32.297.913
922 Algemene uitgaven / inkomsten 8.203.454 275.000 825.000 -23.719.822
990 Saldi van kostenplaatsen 0 0 0 0
992 Saldo gewone dienst 0 0 1.959.601 1.000.000

Totaal 91.632.192 49.100.562 102.712.155 49.868.509
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3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2020

Algemeen

De jaarrekening wordt net zoals de begroting van het Openbaar lichaam Bonaire (OLB) wordt opgesteld met
in achtneming van de bepalingen zoals opgenomen in de wet FinBES, BBV BES en Regeling functionele
indeling BES. 

Explotatie-en Investerings begroting

De begroting en de jaarrekening van het OLB werden tot en met 2019 verdeeld in de Gewone (rubriek 6),
Verdeel (rubriek 5) - en Kapitaaldienst (rubriek 7). Bij de invoering van de wet FinBES en de BBV BES zijn
de diensten in principe komen te vervallen. Het Cft heeft tijdens diverse bezoeken aangegeven dat deze
methode complex is. Een concreet voorbeeld hiervan is dat de wet BBV alleen een overzicht van
Voorgenomen investeringen eist in plaats van een Kapitaaldienst. Vandaar dat het OLB in overeenstemming
met het Cft het Kapitaal - en Verdeeldienst per 1-1-2020 heeft afgeschaft. 

De Gewonedienst wordt voortaan verangen door een Exploitatiebegroting.

De Kapitaaldienst wordt vervangen door de Investeringsbegroting. Dit betekent dat voortaan alle
investeringen direct geactiveerd worden.

Presentatie wijzigingen

Bijzondere uitkering/Personeelskosten

Het OLB ontvangt vanuit Nederland Bijzondere uitkeringen (BU) voor een specifieke doel of projecten. De
BU's worden aan de lasten en baten kant met hetzelfde bedrag begroot. Vanaf 1 januari 2020 kunnen de
directies personeelskosten ook financieren met BU middelen. De presentatie van staat B2 - staat van
Salarissen en sociale lasten in 2020 is hierdoor anders dan voorgaande jaren. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen huidig personeel en huidig personeel (BU) in de staat B2. Voor verdere informatie wordt u
verwezen naar staat B2 in de bijlage.

Uithalen van het effect van Bijzondere uitkering uit de administratie van het OLB

De BU projecten worden integraal verwerkt in de financiële administratie van het OLB.
Om het effect van de ontvangen- en uitgegeven bedragen van de BU projecten in de financiële administratie
inzichtelijk te maken, maakt het OLB vanaf 2015 een kruiselingse boeking in de financiele administratie.
Deze methodiek houdt in dat het totale bedrag uitgegeven aan BU projecten aan de batenkant op de
grootboek (6) 922.00.14 - Saldo van de Bijzondere uitkering wordt verhoogd. Het totaal van de ontvangen
bedragen worden op dezelfde grootboek aan de lastenkant verhoogd. Vandaar dat deze boeking bij de
onderafdeling financiële administratie de niet-officiëlle naam "kruiselings-methode" heeft gekregen. 

Door het complexiteit van de methode is gekozen om de werkwijze in 2020 aan te passen. Vanaf 2020 zal
het OLB de ontvangen bedragen van de BU met een negatief bedrag aan de batenkant op de
grootboekrekening (6)922.00.14 - Saldo van de Bijzondere uitkering verwerken en de uitgegeven bedragen
aan de lastenkant met een negatief bedrag. Met deze nieuwe werkwijze wordt het model L in de
jaarrekening (Rekening van uitgaven en inkomsten) 2020 met een negatief bedrag t.o.v. 2019 bij functie 922
gepresenteerd. 
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Explotatie-en Investerings begroting

De Verdeeldienst (Doorberekening 022 -Facilitaire Zaken , 033- Vervoermiddelen en 044- Huisvesting)
komt te vervallen en wordt vanaf 2020 integraal verwerkt in de exploitatiebegroting/gewone dienst onder de
functie 002- Ambtelijk apparaat. Het betreft een totaal bedrag van afgerond USD 5,2 miljoen. Ten opzichte
van het dienstjaar 2019 wordt een hoger bedrag bij de functie 002 verantwoord.

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kosten, verminderd met afschrijvingen
berekend volgens de lineaire methode, gebasseerd op de verwachte levens- of nuttigheidsduur, zoals
geregeld in artikel 11 van de Eilandsverordening Financieel Beheer Bonaire. Op gronden en terreinen wordt
niet afgeschreven. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen worden in het boekjaar waarin deze
verwachting zich openbaart in aanmerking genomen.

In erfpacht uitgegeven gronden worden niet gewaardeerd tenzij deze zijn aangekocht. Alsdan worden deze
gewaardeerd op de uitgifteprijs van eerste uitgifte, echter ten hoogste op de aanschaffingsprijs.

Financiële vaste activa

De deelnemingen en langlopende vorderingen zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs. Naar
verwachting duurzame waardeverminderingen worden in het boekjaar waarin deze verwachting zich
openbaart in aanmerking genomen.

Vorderingen belastingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder atrek van een voorziening voor verwachte
oninbaarheid.

De belasting- en erfpachtvorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Wegens verwachte
oninbaarheid worden deze vorderingen opgenomen voor het bedrag van de opgelegde aanslagen m.b.t. het
lopend boekjaar verminderd met de ontvangsten daarop.
Openstaande vorderingen uit vorige jaren worden op nihil gewaardeerd, voor zowel oninbaarheid als
afgehandeld bezwaarschriften. Wat betreft het boekjaar 2020 heeft OLB een bedrag van USD 4.174.332
afgeboekt op oninbaar en in vermindering gebracht.

Voorziening debiteuren i.v.m. COVID-19

In verband met COVID-19 is er een grondige risico analyse verricht, waaruit blijkt dat OLB 29% minder heeft
ontvangen ten opzichte van het jaar 2019. De voorzieningen die in 2019 werden opgenomen, was 75% voor
alles ouder dan drie jaar; 50% voor alles tussen één en twee jaar en 25% voor één jaar. Aangezien het
betalingsgedrag is verslechterd en er heerst nog onzekerheden m.b.t de situatie rondom COVID-19, heeft
OLB de voorzieningen aangeschept. Daat er nogs steeds bepaalde onzekerheden heerst rondom COVID-
19, heeft het OLB besloten dat voor het boekjaar 2020 geldt 75% voor alle openstaande vorderingen van het
belastingjaar ouder dan één jaar en 25% voor één jaar. Op basis deze nieuwe procedure heeft OLB een
extra voorziening van USD 934.112 getroffen.
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Voorzieningen Pensioengezagdraggers en werklieden Bonaire

De voorziening voor pensioenverplichtingen wordt opgenomen tegen de actuariëel berekende waarde.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij bij de desbetreffende
post anders is vermeld.

Resultaatbepaling

De lasten zijn opgenomen volgens het toerekeningsbeginsel. Dit houdt in dat de lasten, ongeacht of zij al
dan niet zijn betaald, worden toegerekend aan het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden.   

Alle inkomsten betreffende de eilandelijke belastingen en heffingen worden zoveel als mogelijk opgenomen
volgens het toerekeningsbeginsel. 

Vrije uitkering

Het OLB ontvangt vanuit Nederland een Vrije uitkering (VU). De VU is een vast bedrag dat jaarlijks wordt
geindexeerd op basis van loon-en prijs ontwikkeling. In 2020 heeft het OLB conform brief d.d. 31 januari
2020 met kenmerk nummer 2020-0000018626 een voorlopig bruto bedrag van USD 28.624.032 ontvangen.
Bonaire is vrij om met deze vrije uitkering aan te wenden voor de uitvoering van de eilandelijke taken,
uiteraard binnen de goedgekeurde begroting. De VU wordt in principe toegerekend aan het jaar waarop de
uitkering betrekking heeft.  

Bij mede bepalen van de VU 2020 heeft BZK vier brieven mbt aanvulling VU uitkering verstuurd;  

- Eerste brief d.d. 30 april 2020 met kenmerk nummer 2020-0000213754 heeft betrekking op VU BES 2020
aanvullende SZW noodpakket 1.0 (USD 649.600).

- Tweede brief d.d. 25 juni 2020 met kenmerk nummer 2020-0000356814 heeft berekking op Toevoeging
VU n.a.v. noodpakket 2.0 CN (USD 821.128).

- Derde brief d.d. 21 oktober 2020 met kenmerk nummer 2020-0000599037 heeft berekking op Loon en
prijsbestelling VU 2020 (USD 566.881). 

- Vierde brief d.d. 6 november 2020 met kenmerk nummer 2020-0000632021 hebben betrekking op o.a.;
aanvulling VU 2020 (USD 274.000 aanvullende noodpakket 1.0 & 2.0, USD 21.000 Tweede kamer
verkiezing 2021 & USD 3.107.000 prijs compensatie van de belastinginkomsten) en Corona crisis (USD
550.000).

Conform BZK brief d.d. 24 februari 2021 met kenmerk nummer 2021-0000021781 bedraagt het totaal
bedrag dat het OLB als incidentele toevoeging (eerste, tweede en vierde brief) aan de VU in 2020 heeft
ontvangen USD 5.422.728.

Doordat deze middelen met een geoormerkte doel, dus niet vrij besteedbaar zijn (m.u.v. prijs compensatie
van de belastinginkomsten) toegekend heeft het OLB gekozen om deze bedragen administratief niet te
verwerken als toevoeging aan de VU maar deze om te zetten in Bijzondere uitkeringen (BU). Dit om de
geoormerkte bedragen inzichtelijk te houden in de financiële administratie zodat zij te allen tijde aan de
diverse stakeholders kunnen worden verantwoord.
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Het OLB besloot de VU van 2020 met het oorspronkelijke voorlopig bruto bedrag van USD 28.624.032, te
vermeerderderen met de loon-en prijsbijstelling 2020 en prijs compensatie van de belastinginkomsten. Het
totale bedrag van de VU 2020 is zodoende USD 32.297.913. De resterende VU's, die hierboven benoemd
zijn, zijn gewaarmerkt als BU in 2020. Voor verdere informatie van de Bijzondere uitkering projecten wordt u
verwezen naar het overzicht van Bijzondere uitkering in de bijlage.

Het saldo van de Explotatie begroting wordt als onverdeeld resultaat van het boekjaar gepresenteerd in de
jaarrekening.

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen in dollars.
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3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020 

ACTIVA 

Vaste activa 

1 Materiele vaste activa 

2020 2019 

USO USO 

41 .038.864 42.758.875 

De materie/e vaste activa (MVA) zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde, verminderd met lineaire 
afschrijvingen. De eerste afschrijving van het actief vindt p/aats in het jaar vo/gend op het jaar waarin de investering 
gereed is en in gebruik is genomen en vindt p/aats over de boekwaarde per 1 januari van dat jaar. Het opnemen en 
waarderen van de vaste activa is conform de normeringen van de nieuwe financie/e beheersverordening. 

Het verloop van de boekwaarden is als volgt: 

Gronden en terreinen 
Boekwaarde 1 januari 932.813 932.813 
lnvestering in het boekjaar 0 0 
Boekwaarde 31 december 932.813 932.813 

Woonruimten en bedrijfsgebouwen 
Boekwaarde 1 januari 759.330 833.780 
lnvesteringen in het boekjaar 0 0 
Afschrijvingen in het boekjaar -54.787 -74.450 
Boekwaarde 31 december 704.543 759.330 

Huisvesting Scholen 
Boekwaarde 1 januari 9.787.451 10.095.337 
lnvesteringen in het boekjaar/ aanpassing i.v.m. voorgaande boekjaren 0 -41.123 
Afschrijvingen in het boekjaar -267.163 -266.763 
Boekwaarde 31 december 9.520.288 9.787.451 

Vervoermiddelen 
Boekwaarde 1 januari 527.974 636.927 
lnvesteringen in het boekjaar 0 0 
Afschrijvingen in het boekjaar -63.766 -108.953 
Boekwaarde 31 december 464.208 527.974 

Automatiseringsmiddelen 
Boekwaarde 1 januari 837.815 944.956 
lnvesteringen in het boekjaar 160.719 193.477 
Afschrijvingen in het boekjaar -284.094 -300.618 
Boekwaarde 31 december 714.440 837.815 

Sportaccommodaties 
Boekwaarde 1 januari 2.603.881 2.987.516 
lnvesteringen in het boekjaar 0 0 
Afschrijvingen in het boekjaar -291.555 -383.635 
Boekwaarde 31 december 2.312.326 2.603.881 

Grond- weg- en waterbouwkundige werken 
Boekwaarde 1 januari 12.786.956 13.581.709 
lnvesteringen in het boekjaar 0 0 
Afschrijvingen in het boekjaar -857.938 -794.753 
Boekwaarde 31 december 11.929.018 12.786.956 

Overige Ouurzame Bedrijfsmiddelen 
Boekwaarde 1 januari 209.179 278.163 
lnvesteringen in het boekjaar 0 0 
Afschrijvingen in het boekjaar -61.427 -68.984 
Boekwaarde 31 december 147.752 209.179 

Activa in bestelling 
Boekwaarde 1 januari 14.313.476 14.272.353 
lnvesteringen in het boekjaar/ aanpassing i.v.m. voorgaande boekjaren 0 41.123 
Afschrijvingen in het boekjaar 0 0 
Boekwaarde 31 december 14.313.476 14.313.476 
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3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020 2020 

USO 

2019 

USO 

De activa in bestelling betreffen investeringen volgens het "Onderwijshuisvestingsplan 2012-2017 gedurende de periode 
2012 tot en met 2019 zijn gepleegd. In het jaar van oplevering van le onderscheiden deelprojecten zullen de hiermee 
gepaard gaande investeringen warden overgeboekt naar de betreffende activa -rekening. Met ingang van 2020 is de 
renovatie en de nieuwbouw van de schoolgebouwen ondergebracht in de rechtspersoon Fundashon Propiedat lnmobil 
Boneiru. Hiervoor is in januari 2020 een nieuw convenant getekend. Althans dat er investeringen zijn geweest in 2020, 
waren er geen oplevering van de gebouwen. 

Sinds 2016 maakt de Eilandsraad (ER) gebruik van bestemmingsreserves. Per jaar word! het voorlopige resultaat 
omgezet naar verschillende bemmingreserves projecten die warden geboekt en afgewikkeld via de balans. Oil houdt in 
dat binnen het OLB de MVA 's niet per definitie warden geactiveerd als ze onderdeel zijn van projecten die met 
bestemmingsreserve warden gefinancierd. De MVA 's warden geactiveerd pas wanneer ze zijn opgenomen in de 
investeringsbegroting (voormalig kapitaaldienst). Oil impliceert dat de bestemmingreserve Vervoermiddelen (vervangen 
wagenpark) is gefinacierd met het voorlopige resultaat van 2017 en de bestemming reserve Automatisering is 
gefinancierd met het voorlopige resultaten van 2018 en 2019. Echter gedurende de controle van de jaarrekening 2020 
heeft de externe accountant geconstateerd, dat van de bestemmingsreserve projecten USO 470.996 aan 
vervoersmiddelen en USO 142.323 aan automatisering zijn uitgegeven. Deze uitgaven val/en al/emaal onder de categorie 
van materiele uitgaven aan MVA's en zouden conform BBV BES artikel 53 en 54 geactiveerd moeten warden. Zoals 
reeds vermeld activeert het OLB MVA 's niet. De externe accountant heeft het OLB geadviseerd om dit alsnog le 
corrigeren, omdat deze specifieke MVA's aan het van levensduur kunnen warden vervreemd. Doordat deze correctie in 
het jaarwerk 2020 een ingrijpende impact zou hebben in het gehele boekingsgang van de financiele administratie heeft 
het OLB in goed overleg met de externe accountant besloten om het niet le boeken in 2020 en ons beter le laten 
adviseren over deze kwetsie. Tegerlijkertijd overweeg de externe accountant deze post aan le merken als materiele foul, 
die in het jaarwerk 2021 dient le warden gecorrigeerd. 

2 Financiele vaste activa 

Oeelnemingen 
Leningen aan deelnemingen 
Tota al 

Oeelneminqen 
Bona ire Holding Maatschappij N.V. , aandeel 100% 
WEB N.V. , aandeel 100% 
Oil Trading Bonaire N.V. , aandeel 100% 
Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen 
Bona ire International Airport, aandeel 100% - geheel voorzien 
Tota al 

De deelneminq in Bonaire Holding Maatschappij N. V. is als volqt le specificeren: 

Oorspronkelijk aandelenkapitaal 

6.760.337 

6.251.398 
508.939 

6.760.337 

3.486.034 
1.675.978 

251.397 
837.989 

0 
6.251.398 

27.933 

6.760.337 

6.251.398 
508.939 

6.760.337 

3.486.034 
1.675.978 

251.397 
837.989 

0 
6.251.398 

27.933 

In 1996 en 1997 zijn de volgende aandelenkapitalen voor ANG 1 overgedragen aan Bonaire Holding Maatschappij N. V. 
Per 30 }uni 1999 werd alsnog de omwisseling van de aandelen gewijzigd in de verhouding 1 : 1 

- omwisseling aandelen Bonaire Overheidsgebouwen N.V. 
- omwisseling aandelen TCB N.V. 

Per 30 juni 1999 zijn eveneens de volgende aandelen omgewisseld tegen 
aandelen van Bonaire Holding Maatschappij N.V. in de verhouding 1 :1 
- omwisseling aandelen Telbo N.V. 
- omwisseling aandelen Selibon N.V. 
Tota al 

Leninqen aan deelneminqen 
Bonaire Holding Maatschappij N.V. 
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2.681.564 2.681.564 
22.346 22.346 

418.994 418.994 
335.196 335.196 

3.486.033 3.486.033 

508.939 508.939 
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3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020 

Bonaire International Airport N. V. 

2020 2019 

USO USO 

Bij de oprichting van de vennootschap vanuit de Luchthavendienst is een renteloze lening ingebracht voor een bedrag 
van usd 2. 991. 260 (ANG 5.355. 000) evenals meerjarenplanfondsen voor een bedrag van usd 5. 364. 904 (ANG 
9.603.173). In 2016 is deze lening deels omgezet in gewone aandelen-kapitaal en preferente aandelen. Deze 
herkapitalisatie heeft zijn vrucht gegeven daar BIA zijn eigen vermogen positief is geworden. De waardering zal nog als 
nihill aangehouden warden, gezien dat het bedrijf nog niet op een structurele wijze winstgevend is geworden. lndien BIA 
voor 3 achtereenvolgen jaar winst boekt, zal de herwaardering plaats vinden. En zo ook zal de deelneming in BIA 
geherwaardeerd warden. 

Vlottende activa 

3 Vorderingen 14.563.019 13.997.806 

Debiteuren 13.289.457 12.365.067 
Overige vorderingen 1.273.562 1.632.739 
Tota al 14.563.019 13.997.806 

Debiteuren 

Debiteuren algemeen 47.056 53.229 
Debiteuren m.b.t. belastingen 20.530.082 17.527.125 
Voorziening debiteuren -7.287.681 -5.215.287 
Tota al 13.289.457 12.365.067 

De debiteuren m.b.t. belastingen en erfpacht zijn wegens verwachte oninbaarheid opgenomen voor een bedrag van de 
opgelegde aanslagen verminderd met een voorzieningsbedrag. Wat betreft het boekjaar 2020 heeft het OLB een bedrag 
van USO 4.174.332 afgeboekt op oninbaar en in vermindering gebracht. 
In verband met COVID-19 is er een risico analyse verricht, waardoor blijkt dat OLB 29% minder heeft ontvangen ten 
opzichte van de jaar 2019. De voorzieningen die in 2019 werden opgenomen, was 75% voor al/es ouder dan drie jaar; 
50% voor al/es tussen een en twee jaar en 25% voor een jaar. Aangezien het betalingsgedrag is verslechterd en er 
heerst nog onzekerheden m.b.t de situatie random COVID-19, heeft OLB de voorzieningen aangepast. Voor het boekjaar 
2020 geldt 75% voor a/le openstaande vorderingen van het belastingjaar ouder dan een jaar en 25% voor een jaar. Op 
basis hiervan heeft OLB een extra voorziening van USO 934. 112 getroffen. 
Gedurende het boekjaar 2020 heeft zowel de Belastingdienst Caribisch Nederland (voor openstaande belastingen) en de 
aangetrokken gerechtsdeurwaarder (voor openstaande erfpacht gelden) de nodige acties genomen om de achterstallige 
vorderingen te incasseren. De resultaten van deze acties zijn nog beperkt gebleven. 

Overige vorderingen 

Nog te ontvangen bedragen 1.209.271 1.562.952 
Vooruitbetaalde bedragen 28.336 68.245 
Overige waarborgsommen 9.446 0 
Overige vorderingen 26.509 1.542 
Tota al 1.273.562 1.632.739 

4 Liquide middelen 46.078.507 46.464.867 

Maduro & Curiels Bank N.V. - CFT * 43.207.579 41.793.551 
BNG Bank 1.251.797 4.107.197 
Maduro & Curiels Bank Bonaire N.V. 1.000.000 500.000 
Depot College Financieel Toezicht 617.121 62.129 
Kas Bevolking 2.010 1.990 
Maduro & Curiels Bank Bonaire N.V. 0 0 
Kruisposten 0 0 
Tota al 46.078.507 46.464.867 

* Het saldo van liquide middelen 2020 is inclusief een bedrag van USO 31.404. 953 geoormerkte middelen (Bijzondere 
uitkering) die niet vrij besteedbaar zijn door het Openbaar Lichaam Bonaire. Voor verdere informatie van de Bijzondere 
uitkering projecten wordt u verwezen naar het overzicht van Bijzondere uitkeringen in de bijlage. 
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PASSIVA 

Vaste passiva 

5 Eigen vermogen 

Algemene reserve 
Bestemmingsreserves 
Rekeningresultaat 

Tota al 

Alqemene reserve 

Het verloop van deze post is als volgt: 

Saldo per 1 januari 
Vermindering naar bestemmingsreserve en Saldo gewone dienst 
Bij: rekeningresultaat voorgaand boekjaar 
Saldo 31 december 

Bestemminqsreserves 

Huisvesting 
Advies, Controle & Onderzoek 
Agrarische zaken 
Havenfaciliteiten 
ICT 
Riolering 
Sociale Woningbouw 
Sport 
Huisvesting Scholen 
Toerisme 
Versterking ambtelijk apparaat 
Vervoermiddelen 
Wegen en straten 
Energievoorziening 
Overige 

2020 2019 

USO USO 

43.343.723 46.436.314 

33.259.266 33.299.665 
6.694.293 4.976.180 
3.390.164 8.160.469 

43.343.723 46.436.314 
86.687.446 92.872.628 

33.299.665 27.723.505 
-8.200.868 -7.083.000 
8.160.469 12.659.160 

33.259.266 33.299.665 

327.220 77.220 
1.075.241 233.665 

136.685 0 
102.466 754.000 
743.310 773.329 

0 650.000 
47.263 150.000 

430.000 19.500 
1.000.000 0 

300.000 0 
443.224 260.000 

29.034 500.000 
1.897.081 1.531.330 

0 0 
162.769 27.136 

6.694.293 4.976.180 

Met de vaststelling van de jaarrekening 2019 is een totaa/ bedrag van USO 7.200. 868 toegevoegd aan de vo/gende 
bestemmingsreserves; USO 1.806.607 Advies, Controle & Onderzoek, USO 150.000Agrische zaken, USO 150.000 JCT, 
USO 250.000 Huisvesting, USO 300.000 Toerisme, USO 430.000 Sport, USO 1.186.562 Huisvesting scholen, USO 
300.000 Versterking ambtelijke apparaat, USO 1.620. 700 aan Wegen en straten en USO 160.000 Overige. Tijdens de 
vergadering van de 1ste BW 2020, hebben de ER- /eden een amendement ingediend. Deze is unaniem aangenomen en 
later door het Cft goedgekeurd. In het amendement werd opgenomen dat de ER toestemming geeft om een totaa/ 
bedrag van USO 1 miljoen van de a/gemene reserve te onttrekken en beschikbaar te stellen voor gemaakte kosten 
COVID-19. Met andere woorden wordt de a/gemene reserve met een totaa/ bedrag van USO 8.200.868 verminderd. Voor 
verdere informatie wordt u verwezen naar staat D in de bij/age. 

6 Voorzieningen 

Pensioenen gezagdragers 
Pensioenen werklieden Bonaire 
Mee~arig onderhoud wegen 
Tota al 

Pensioenen gezagdragers 

6.718.665 

3.757.247 
2.758.246 

203.172 
6.718.665 

6.528.026 

3.538.349 
2.922.177 

67.500 
6.528.026 

De voorziening betreft toekomstige pensioen uitkeringen van voormalige en huidige gezagdragers. De voorziening van 
2020 is berekent op basis van een actuarie/e berekening. 

Pensioenen werklieden Bonaire 
Het OLB heeft de portefeuille van de opgebouwde schulden van de werklieden eilandgebied Bonaire en Selibon N. V. tot 
31 december 2018 per 1 januari 2019 overgenomen. De voorziening betreft toekomstige pensioen uitkeringen van 
voormalige werklieden eilandgebied Bonaire en Selibon N. V. De voorziening van 2020 is berekent op basis van een 
actuarie/e berekening. 
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7 Vaste schulden 

Vaste schulden met een looptijd langer dan twee jaar aan 
andere publiekrechtelijke lichamen 

Lening onderwijshuisvestingsplan 

Lening Onderwijshuisvestinqsplan 

2020 

USO 

15.529.680 

14.947.370 
14.947.370 

2019 

USO 

16.546.854 

15.952.633 
15.952.633 

Op grond van een tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het openbaar lichaam Bonaire 
gesloten convenant 'Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017' inzake de verbetering van de huisvesting van 
diverse onderwijsinstellingen op Bonaire, heeft het openbaar lichaam Bonaire een renteloze lening van genoemd 
ministerie ontvangen ten bedrage van US019. 100.000. Op 4 april 2017 heeft de ER van het OLB een aanvraag voor 
verhoging van de bestaande renteloze lening aan het Cft verstuurd. Het gaat hierbij om een additioneel bedrag van USO 
5, 9 miljoen. Het totaalbedrag van de renteloze lening aan het OLB werd als gevolg van deze verhoging USO 25 miljoen. 
Oeze lening wordt in 19 termijnen van usd 1.005.263 afgelost, voor het eerst in 2013, middelsjaarlijkse verrekening van 
de af/ossing met de door het openbaar lichaam te ontvangen Vrije uitkering. Het kortlopende gedeelte van de 
af/ossingsverplichting (aflossing over de jaren 2019 en 2020) is onder de schulden op korte termijn op de balans 
opgenomen. 

Overige vaste schulden 

Ontvangen waarborgsommen 

Betreft ontvangen waarborgsommen van houders van erfpacht gronden. 

8 Schulden op korte termijn 

Schulden met een looptijd korter dan twee jaar aan andere publiekrechtelijke lichamen 

Kortlopend deel lening onderwijshuisvestingsplan 
Nederland inzake voorschot Pensioenfonds Caribisch Nederland 
Tota al 

Nederland inzake voorschot Pensioenfonds Caribisch Nederland 

582.310 

42.848.659 

2.010.526 
317.663 

2.328.189 

594.221 

40.470.691 

2.010.526 
317.663 

2.328.189 

Bij de overdracht van de pensioenen van APNA naar Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft APNA een bedrag 
ingehouden bij de boedelscheiding wegens nog uitstaande betalingsachterstanden van Bonaire. BZK heeft een bedrag 
van USO 317. 663 voorgeschoten voor het OLB aan PCN in afwachting van een uitsluitsel van de boedelscheiding. In 
2020 is er nog geen beslissing genomen over de vordering die Nederland nu heeft op het Openbaar Lichaam Bonaire. 

Overiqe kortlopende schulden 

Crediteuren algemeen 
Verplichtingen uit vaststellingsovereenkomst OLB - Plaza 
Vooruit ontvangen bedragen 
Reservering vakantiegelden 
Overlopende posten 
Rekening-courant Bonaire Holding Mij 
Pensioenfonds Caribisch Nederland 
Overige 
Tota al 

137 

7.730.890 
243.000 

0 
627.740 

78.911 
428.765 

6.211 
0 

9.115.517 

4.332.506 
243.000 

0 
586.269 
131.837 
428.765 

1.003.765 
0 

6.726.142 
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Crediteuren algemeen 

2020 2019 

USO USO 

De stand van Crediteuren Algemeen per 31december2020 is USO 7, 7 miljoen, een verhoging van USO 3,4 miljoen ten 
opzichte van de stand per 31 december 2019. Deze verhoging is le wijten aan een abnormale toev/oed van facturen die 
voor de sluiting van de financie/e administratie 2020 op 25 januari 2021 naar de afdeling Financien zijn verstuurd om 
a/snog in periode 13 ten /aste van het begrotingsjaar 2020 le verwerken. De uitbetaling vindt p/aats in het vo/gende 
dienstjaar. 

De toename van de Crediteuren a/gemeen in 2020 ten opzichte van 2019 van afgerond USO 7, 7 miljoen bestaat uit USO 
5,3 miljoen aan facturen die grater dan USO 50.000 zijn en kleiner dan USO 2,4 miljoen. Uit een analyse is geb/eken dat 
USO 4, 7 miljoen van de USO 5,3 miljoen - de meerderheid van de facturen grater dan USO 50.000- zijn afkomstig van 
de directie R&O. 

Het bedrag van USO 4, 7 miljoen bestaat uit een afgerond bedrag van USO 1,5 miljoen ten behoeve van diverse 
infrastructurele werkzaamheden, het marketingsfonds aan TCB gefinancierd met middelen uit bestemmingsreserve 
projecten, USO 0, 7 miljoen aan bijzondere uitkeringsprojecten wegennet ten behoeve van kaya Carlos A. Nico/aas en 
random de scholen Papa Cornes brede school en Ko/egio San Luis Beltran (KSLB); USO 0,8 miljoen aan bijdrage van 
het Rijk en USO 1,5 miljoen eigen bijdrage van het OLB in het project 500 socia/e woningen - Vo/kshuisvesting Bonaire 
en een bedrag van USO 70.000 voor het invullen van ontstane katers a/s gevo/g van de zware regenval in het vierde 
kwartaa/ 2020. 

Het restant bedrag van afgerond USO 0,6 miljoen bestaat uit USO 0,5 miljoen aan facturen van de directie B&O voor het 
aanschaffen van automatiseringsartikelen, dec/aratie van de externe accountant voor het controleren van de jaarrekening 
en facturen pensioen premie december, USO 51.000 aan facturen van de directie S&Z voor de implementatie- en 
licentiekosten van Kind dossier voor de jeugdgezondheidszorg en USO 71. 000 aan factuur van directie T&H voor het 
beta/en reparatie Zuidpier Kralendijk. 

Pensioenfonds Caribisch Nederland 
Op de balanspost Af le dragen pensioenpremie warden a/le pensioenpremies waaronder ook de voormalige en de 
huidige gezagdragers en wachtge/ders via de safaris administratie ingehouden. Doordat PCN de pensioenen van de 
gezagdragers niet beheert warden deze af le dragen bedragen niet naar PCN overgemaakt. De pensioenen van de 
gezagdragers /open via APC en warden jaarlijks door een actuaris berekend en toegevoegd aan de Voorziening 
Pensioenen gezagdragers. Oil betekent dat de bedragen ten behoeve van de pensioenen van de gezagdragers op beide 
posten werden bijgehouden. Het OLB heeft gekozen om voortaan de ingehouden bedragen van de gezagdragers le 
gebruiken voor het aanpassen van de voorziening. Hierdoor heeft het OLB bes/oten om in 2020 de tot en met 2019 
geaccumuleerde inhoudingen van huidige gezagdragers, die geboekt waren in afdrachten aan PCN vrij le laten val/en in 
het resultaat. Het openstaande bedrag per balansdatum betreft een accumulatie van nog af le dragen pensioen van 
wachtgelders le waarde van USO 6.211 die per abuis nog niet zijn overgemaakt aan PCN. Oil bedrag zal in 2021 warden 
overgemaakt naar de PCN. 

Overlopende passiva 

Nog te besteden doeluitkeringen 31.404.953 31.416.360 
Voor verdere informatie word! u verwezen naar het overzicht van Bijzondere uitkeringen in de bijlage. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2020 

Onderstaand een aantal rechtszaken waarbij voor het openbaar lichaam aanmerke/ijk financie/e risico 's verbonden zijn 
mocht het openbaar lichaam in het onge/ijk gesteld warden. 

Overheid N. V. 's 
De overheid NV- B heeft een gep/aatst aandelenkapitaa/ van USO 24.022.346 hiervan is een bedrag van USO 
20. 536. 313 nog niet vo/gestort door het openbaar lichaam Bonaire. Hierdoor loop! het openbaar lichaam Bonaire boven 
het bedrag van het gestorte kapitaa/ risico voor bedrijfsverliezen van overheid NV-Ben haar dochterondernemingen. Er 
is een statutenwijziging toegezegd door de directie van overheid NV - B. Het openbaar lichaam Bonaire zal toezien op de 
daadwerke/ijke uitvoering van deze statutenwijziging in 2019. Het betreft een doorlopend risico. Na de statutenwijziging is 
het risico beperkt tot de resultaten uit de voorgaande periode, maar we/ voor een maximaa/ bedrag van USO 20.536.313. 
In het kader van de getekende Bestuursakkoord is in 2019 een onderzoek door crmLiNK naar de structuur en werking 
van de overheidsbedrijven op Bonaire p/aatsgevonden. Het onderzoek is afgerond en in de 3de kwartaa/ 2019 aan de 
overheidsentiteiten aangeboden. De aan-bevelingen zullen door het bestuurscol/ege verder warden uitgewerkt waarbij 
het vooral zal gaan om adequate besturing en adequaat toezicht ten aanzien van de overheidsentiteiten, a/s ook een 
duide/ijke verdeling van verantwoor-de/ijkheden en rol/en. 
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Civie/e zaken; 

Mevrouw W. vs. OLB 

2020 2019 

USO USO 

Betreft het beroep op verjaring door mevrouw W terzake een percee/ groat 16.800 m2 ge/egen le Antrijol. Wijman is in 
eerste aan/eg in het onge/ijk gesteld door het Gerecht. Wijman is vervo/gens in beroep gegaan tegen dat vonnis. De zaak 
is op 17 november 2020 in Hoger Beroep in het voordee/ van OLB bes/echt. Als er geen cassatie word! ingesteld (naw 
zal dat niet geschieden), krijgt het vonnis over drie maanden kracht van gewijsde. Dan is het risico niet /anger aan de 
orde. 

De heer Y. vs. OLB 
De heer Y. heeft na een aantal WOB- verzoeken een procedure opgestart tegen OLB en in eerste instantie USO 50.000,
gevorderd. Gaandeweg de procedure is het gevorderde bedrag verhoogd en de heer Y. spreekt het OLB aan voor het 
tienvoudige van USO 50.000. Daarnaast is er nog een tweede procedure opgestart waarbij de heer Y. bedragen van> 10 
mljn aanhaalt a/s schadevergoeding. De bodemprocedure en de incidentele procedures hierover /open nog in afwachting 
van een vonnis. 

Familie K. vs. OLB 
Jaren ge/eden heeft het OLB een percee/ in erfpacht uitgegeven, waarna de erfpachter hierop een huis heeft gebouwd. 
Enige tijd later b/eek dat de grand in eigendom toebehoort aan een ander dan het OLB. De eigenaren wensen thans dat 
de grond onbebouwd en onbezwaard in hun bezit komt. Een aanbod tot grondruil is door hen afgewezen. Om aan hun 
wens le vo/doen, verlangt degene die het gebouwde gekocht heeft financiee/ le warden gecompenseerd. De hiermee 
gemoeide kosten bedragen zo'n USO 200.000. Nadal het OLB inmidde/s le kennen had gegeven aan de eigenaren niet 
vrijwillig aan het verzoek le kunnen vo/doen, hebben zij a/snog een procedure aangespannen. In deze procedure is 
getracht le komen tot een verge/ijk, doch Familie K. heeft le kennen gegeven le blijven bij zijn vordering tot ontruiming 
van het percee/. In eerste aan/eg is OLB in het ge/ijk gesteld en is de vordering van Familie K. afgewezen. In 2018 heeft 
familie K. Hoger beroep aangetekend. De oorspronkelijke eiser is tussentijds over/eden en enke/e erfgenamen hebben 
om voortzetting van de behandeling in Hoger beroep verzocht. De Hoger beroep procedure loop! daarom nog. 

Car rental T vs. OLB 

Aan Car rental T. is een percee/ grond in erfpacht uitgegeven om haar bedrijf op le vestigen. Omdat dit percee/ niet 
geschikt b/eek is met Car rental T. een ruil overeengekomen waarbij Car rental T. een a/ternatief percee/ in erfpacht zou 
verkrijgen. Om gebruik le kunnen maken van het nieuwe percee/ diende echter het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan le 
warden aangepast en de bestemming le warden gewijzigd. De ER b/eek hiertoe niet bereid. lnmidde/s waren partijen in 
over/eg gegaan om in over/eg a/ternatieve perce/en le vinden waarop Car rental T. haar bedrijfsactiviteiten zou kunnen 
uitoefenen. Car rental T. heeft echter deze a/ternatieven afgewezen. Car rental T. vraagt in onderhavige procedure 
a/snog nakomen van de overeengekomen ruil dan we/ dat een a/ternatief percee/ word! toegewezen wat grater is dan het 
oorspronke/ijke percee/. Daarnaast vraagt zij een verklaring voor recht dat het OLB aansprakelijk is voor de ge/eden 
schade. In een tussenvonnis heeft het Gerecht geoordee/d dat de overeengekomen ruil niet kan warden nagekomen en 
dat Car rental T. geen recht heeft op een grater percee/. Partijen zijn opgeroepen midde/s een comparitie van partijen 
een schikking le bereiken. Deze schikking is nog a/tijd niet bereikt omdat partijen nog aan het onderhandelen zijn. 
lnmidde/s is ro/bericht ontvangen dat de zaak voor vonnis staat. 

Resort K. vs. OLB 
Resort K. en enkel particuliere eigenaren gaan niet akkoord met de hoogte van de verschuldigde erfpachtcanon. Zij 
vorderen een verklaring voor recht dat de canon en de grondwaarde waarvan deze is afge/eid niet rechtmatig is 
vastgesteld. Het OLB in reconventie eist betaling van de achterstalling canon en een verklaring voor recht dat Resort K. 
de erfpachtvoorwaarden niet nakomt. lnmidde/s heeft een nieuwe aandee/houder van Resort K. verzocht om in over/eg 
met het OLB le komen tot nieuwe plannen voor de ontwikkeling van de perce/en en is overeengekomen de procedure 
"door le ha/en". lndien partijen geen overeenstemming zullen bereiken over het geschil en de procedure zal warden 
voortgezet, beperkt het risico zich tot de verschuldigde erfpacht canon ad USO 450.000. 

Energiebedrijf C vs OLB 
Energiebedrijf C. heeft een procedure ingesteld, omdat deze zich op het standpunt stelt dat BC bij het uitvaardigen van 
de Eilandsbesluiten tot vaststelling van maximumprijzen de plicht zou rusten het economisch belang van Energiebedrijf 
C. mee le nemen. Het geschil betreft winstmarges. Partijen proberen onderling tot een akkoord le komen over de toe le 
passen berekenmethodiek. Deze procedure is op verzoek van partijen tot nader orde aangehouden. 
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mevrouw L. vs OLB 

2020 2019 

USO USO 

Ex- ambtenaar van het OLB heeft een bedrag van om en nabij USO 100.000 gevorderd in eerste aan/eg. Zij stelt zich op 
het standpunt dat OLB haar vergoeding verschuldigd is voor haar werkzaamheden a/s vrijwilliger binnen de werkgroep 
voor Aids preventie. In eerste aan/eg zijn de vorderingen afgewezen. Mevrouw L. is vervo/gens in hoger beroep gegaan. 
De Hoger beroep procedure is op 9 februari 2021 in het voordee/ van het OLB gehandhaafd. 

Verzoekers D-G en CS vs OLB 
Verzoekers menen dat het Bestuurscol/ege niet tijdig op hun aanvragen ter verkrijging van een erfpachtpercee/ van het 
Openbaar Lichaam Bonaire heeft bes/isl. Daarom zou vo/gens eisers sprake zijn van een fictieve weigering, waartegen zij 
beroep instellen. Verzoekers vorderen uitgifte in erfpacht. lnmidde/s is er een publieke oproep gedaan aan a/le burgers 
die op de wachtlijst staan voor uitgifte van erfpacht. Nu er schaarste is in de uit le geven perce/en zal een eventue/e 
toewijzing van de vordering enkel tot financiele schadeloosstelling kunnen leiden. 

WARBES zaken; 

De heer M. vs. OLB 
Het OLB is in hoger beroep veroordee/d tot heroverweging van haar bes/issing. Heroverweging van de bes/issing heeft 
p/aatsgevonden. De heer M. heeft tegen de bes/issing in heroverweging beroep aangetekend. Daarop is wederom een 
afwijzing gevo/gd en ook tegen deze afwijzing heeft de heer M. geprotesteerd. 

Stichting S-1 vs. OLB (Salinja di Vlijt) 
Stichting S-1 heeft beroep aangetekend tegen een drietal beschikkingen van het BC aangaande vergunningverlening 
aan Harbour Village development ten behoeve van de bouw- en aan/egwerkzaamheden voor de Salinja di Vlijt. Stichting 
S-1 is in het ge/ijk gesteld in eerste aan/eg.Het OLB heeft hoger beroep aangetekendtegen /aatstgenoemde uitspraak. 
Het hoger beroep is in het nadee/ van het OLB bes/echt. Het risico is toegenomen vanwege de vernietiging van de 
natuurvergunning. Het OLB behoort een MER procedure uit le voeren. 

Stichting S-2 e.a. vs. OLB 
Stichting S-2 en anderen verzetten zich tegen de uitbreidingsplannen van Karel's Pier. Er zijn diverse procedures 
gevoerd. Er dient (opnieuw) een natuurvergunning le warden verstrekt en het ruimtelijk ontwikkelingsplan dient (opnieuw) 
le warden aangepast. Verwacht word! dat tegen de opnieuw le nemen beschikkingen procedures aangespannen zullen 
warden. Er is door a/le betrokkenen ingestemd om via mediation deze kwestie op le /assen. Niel duide/ijk is wat de 
financie/e risico's zijn voor het OLB indien de opnieuw le nemen besluiten warden vernietigd en het project verdere 
vertraging op/oopt. 

De heer R. vs. Gezaghebber 
De APK aanvraag van de heer R. voor het organiseren van een openbaar fees! werd gedee/telijk afgewezen. Hiertegen 
is de aanvrager in bezwaar gegaan. Het bezwaar van de heer R. is bestuursrechtelijk afgewezen. Derha/ve is er in casu 
geen risico meer aanwezig. 

AMBTENAREN zaken 

De heer M. vs. OLB 
Het OLB is in het ge/ijk gesteld. Echter, de ambtenaar heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak. De beroep 
procedure loop! nog. In geval van toewijzing van het beroep zal OLB veroordee/d warden tot betaling van het gederfde 
inkomen vanaf datum onts/ag tot aan datum van de uitspraak. 

Be/astingzaken 

Casino-1 vs. OLB 
Casino-1 heeft beroep aangetekend tegen de hefting door het OLB van spee/vergunningsrecht. Verzocht word! o.a. een 
uitspraak over de vraag of het spee/vergunningsrecht verschuldigd is over de bruto omzet of over de omzet na dat de 
uitgekeerde prijzen zijn betaa/d. Tevens stelt Casino-1 zich op het standpunt dat er sprake is van een dubbe/e hefting 
ge/et op de door de Rijksoverheid le heften Kansspe/be/asting. 

Casino-2 vs. OLB 
Casino-2 heeft beroep aangetekend tegen de opge/egde naheftingsaans/agen voor spee/vergunningsrechten. De door 
hen aangevoerde gronden zijn verge/ijkbaar met de gronden die aangevoerd zijn in de door Casino-1 tegen het OLB 
aangespannen procedure. Tevens doet Casino-2 een beroep op het vertrouwensbeginsel. 
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Beach Club vs OLB 

2020 2019 

USO USO 

Beach Club heeft beroep aangetekend tegen diverse nota's erfpacht canon van het OLB. Tevergeefs heeft Beach Club 
een beroep aangespannen bij het Gerecht in Eerste Aanleg sectie belastingen. 

Bedijf 0 vs OLB 
Operating Company heeft beroep aangetekend tegen de hefting door het OLB van de toeristenbelasting. 

De heer Y versus OLB 
De heer Y heeft twee beroepschriften aangetekend tegen de hefting door het OLB van de motorrijtuigenbelasting. 
Verzocht word! o. a. een uitspraak over de vraag of burger Y de motorrijtuigenbelasting verschuldigd is. 

Car Rental B. versus OLB 
Car rental B. heeft een rechtszaak aangespannen tegen het OLB. Car rental B. doet een beroep op de Wob BES om a/le 
interne documenten le openbaren over de bestuurlijke aangelegenheid van de uitvoering van de hefting van de 
verhuurbelasting motorrijtuigen in de periode 2017-2018. 

Casino-1 vs. OLB 

Casino-1 heeft beroep aangetekend tegen de hefting door het OLB van speelvergunningsrecht. Verzocht word! o.a. een 
uitspraak over de vraag of het speelvergunningsrecht verschuldigd is over de bruto omzet of over de omzet na dat de 
uitgekeerde prijzen zijn betaald. Tevens wilt Casino-1 teruggave van de betalingen speelvergunningsrecht. 

Casino-2 vs. OLB 
Casino-2 heeft beroep aangetekend tegen de opgelegde naheftingsaanslagen voor speelvergunningsrechten. De door 
hen aangevoerde gronden zijn dat het netto-bedrag van de win moet warden gehanteerd in plaats van het bruto-bedrag 
bij het berekenen van de verschuldigde speelvergunningsrecht. Tevens doet Casino-2 een beroep op het 
vertrouwensbeginsel. 

Apartments-2 versus OLB 
Apartments-2 heeft een rechtszaak aangespannen tegen het OLB. Apartments-2 doet een beroep op Wob BES om a/le 
documenten le openbaren uit de periode 2017 en 2018. 
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Realisatie versus begroting 2020 

In dit onderdeel worden de verschillen in realisatie t.o.v. de begroting van de lasten en baten 
groter dan USO 100.000 per functie toegelicht. 

Bea root 
001 Bestuurson:ianen 

Lasten 1.993.132 
Baten 60.805 

Realisatie 

1.853.861 
224.551 

De werkelijke personeelskosten van de voormalig Grittier zijn ten opzichte van de begroting op de grootboeknummer (6) 
001.60.00 in plaats van (6) 002.10.16 Directie & Staf Bedrijfsvoering en Ondersteuning verantwoordt. Oil heeft geleid tot een 
overbesteding bij functie 001-Bestuursorganen en een onderbesteding bij functie 002-Bestuursapparaat. 

In het vierde kwarlaal 2020 heeft de Gezaghebber een bedrag van USO 210. 815 voor de Bijzondere uitkering 
lntegriteitsprogramma Betrouwbaar Openbaar Bestuur Bonaire (BOBB) ontvangen. 
De raming van a/le bijzondere uitkering worden aan de baten- en lastenkant met hetzelfde bedrag geraamd. dit is een 
budgetneutrale boekig om het effecht van de ontvangen gelden van het Rijk als Bijzondere uitkeringen voor de projecten 
inzichtelijk le maken in de financiele administratie van het OLB. 

Voor meerdere informatie van a/le bijzondere uitkeringen word! u verwezen naar het overzicht van Bijzondere uitkeringen 
2020. 

Bea root Realisatie 
002 Bestuursaooaraat 

Lasten 22.588.215 17.941.425 
Baten 5.173.027 1.194.444 

Door de pandemie zijn verschillende sollicitanten gedurende de solilicitatie rondes afgehaakt . Oil heeft geleidt dat er minder in 
2020 is uitgegeven aan de werving- en selectiekosten bij (6) 002.10.06 afdeling Personeel & Organisatie. 

Wegens afloop van contract zijn de salariskosten van de functie van de beleidsadviseur bij (6) 002.10.07 afdeling /CT niet 
volledig benut vandaar een onderbesteding. 

De onderbesteding bij (6) 002.10.16 Directie & Staf Bedrijfsvoering & Ondersteuning betreft de salariskosten van het 
voormalig Grittier die op de begrotingspost (6) 002.10. 16 zijn gereserveerd terwijl de reeele kosten bij functie 001-
Bestuursorganen zijn verantwoordt. 

Aan de Bijzondere uitkeringen Personele capaciteit Milieu & Natuur Bonaire, Versterking financieel beheer Bestuursakkoord, 
Deelneming TCB Economie & Toerisme, Revitalisatie directie Samenleving & Zorg, lnvulling hoofd Burgerzaken, 
Doorontwikkeling /CT- systemen, Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat, Doorontwikkeling integriteitsbeleid, 
Ondersteuning Kabinet Gezaghebber, Versterking communicatiefunctie, Doorontiwkkelen van begrotingscyc/us, Trainen van 
beleidsafdelingen, Verbetering Financieel beheer en Financieel beheer 2021- Subsidie & BU is minder uitgegeven dan 
geraamd. De ramingen zijn gebaseerd op het eindsaldo per 31december2019. Deze zijn aan de fasten- en batenkant met 
hetzelfde bedrag begroot. 

Een van de getroffen maatregelen om de woonlasten van de burgers le verzachten in de corona crisis periode is dat het vast 
gebruikstarief tijdelijk volledig door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat word! betaald. Ats gevolg van deze 
uitebtaling door het ministerie heeft het OLB minder uitgegeven aan de operationele kosten bij (6) 002.30.01 - Centrale 
huisvesting. De afdeling communicatie was voornemens om in het eerste kwarlaal le verhuizen. Door samenloop van 
omstandigheden zijn ze pas eind van het vierde kwarlaal verhuist. 

Beg root Realisatie 

003 BurQerzaken 

Lasten 914.465 764.258 

Baten 519.583 276.238 

In 2020 zijn minder baten aan paspoorlen ontvangen dan geraamd. De raming van paspoorlen moet worden bijgesteld 
doordat deze op basis was van vijjaar geldende paspoorl in plaats van de nieuwe tienjarig geldende paspoorlen was 
berekend. Oil heeft ook gevolgen voor de Rijksleges. 
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020 Eiaend. niet voor de ooenb. dienst bestemd 

Lasten 

Baten 

Beg root Realisatie 

889.828 831.678 

3.048.500 2.575.888 

Aan de batenkant is USO 0,5 miljoen minder aan etfpachten verantwoordt dan geraamd. In de raming van etfpachten was 
rekening gehouden met de nieuwe woonwijken maar door samenloop van omstandigheden zijn deze kavels in 2020 niet 
aangeslagen. Deze inhaalslag zal in het dienstjaar 2021 plaatsvinden. 

Bea root Realisatie 
130 Rampenbestrijdinq 

Lasten 347.046 64.432 
Baten 345.546 157.660 

Betreft de bijzondere uitkering Rampenbestrijding. Het OLB krijgt jaarlijks een bedrag van 100. 000 euro ter uitvoering van 
projecten, trainingen e.d. Het geraamd bedrag in 2020 bestaat uit de eindsaldo van het project per 31december2020 en het 
bedrag gestorl in 2020. De rampentrainingen en opleidingen zijn vanwege het coronavirus uitgesteld en zullen in 2021 alsnog 
worden ingepland. 

Bea root Realisatie 
140 Overiqe beschermende maatreqelen 

Lasten 761.275 778.188 
Baten 180.000 -49.364 

Bij de baten worden de casino rechten verantwoordt. In 2020 zijn naheffingen 2017 tot en met 2019 van casinorechten aan de 
casino's verstuurd maar in hetzelfde dienstjaar zijn er ook verminderingen van de dienstjaren 2013 tot en met 2017 verwerkt. 
Er zijn meer verminderingen (USO 385. 940) dan naheffingen (USO 336. 576) waardoor in 2020 een negatief bedrag van 
afgerond USO 49. 400 word! verloond. 

Beg root Realisatie 
210 Weaen , straten en oleinen 

Lasten 11.652.861 6.019.972 
Baten 9.676.996 0 

Bij dotatiefondsen is meer uitgegeven dan geraamd, de vermeerdering is alsgevolg van o.a. de toevoeging aan de voorziening 
"Meerjaren onderhoud wegen" van afgerond USO 135. 700. 

Betreft de ramingen van de Bijzondere uitkeringen Opslag Vuurwerk Bonaire afgerond USO 227.300, Meerjarig 
uitvoeringsprogramma wegen Bonaire afgerond USO 6. 090. 300 en afgerond USO 3. 359. 400 aan Eemalig impuls wegen 
waarvan de uitvoering in 2020 niet volledig heeft plaatsgevonden. 

Bea root Realisatie 
222 Verkeersmaatreqelen te water 

Lasten 2.956.532 2.077.554 
Baten 3.005.463 599.648 

In verband met coronavirus en het volledig stil liggen van Bopec activiteiten is in 2020 minder aan havengelden ontvangen dan 
geraamd. U word! verwezen naar de bijlage lnkomstenderving. De raming van de Bijzondere uitkering Verlenging Zuidpier die 
bij de fasten - en batenkant voor hetzelfde bedrag is verwerkt waarvan de uitvoering in 2020 niet volledig is benut. 
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310 Handel en industrie 
Lasten 
Baten 

Bea root Realisatie 

373.234 155.558 
443.543 251.262 

Betreft o. a. het tot a al bedrag van USO 134. 200 aan Bijzondere uitkering Bereikbaarheid die in 2020 aan de baten- en 
lastenkant met hetzelfde bedrag zijn opgevoerd waarvan in 2020 weinig uitvoering heeft plaats gevonden. 

Bea root Realisatie 
341 Overiqe aqrarische zaken, jacht en visserii 

Lasten 2.190.305 616.080 
Baten 1.567.235 14.661 

Het totaal bedrag van afgerond USO 1.558. 200 aan Bijzondere uitkering Landbouw ontwikkeling inclusiefrenovatie 
slachthuis is in 2020 aan de baten- en lastenkant met hetzelfde bedrag opgevoerd waarvan in 2020 weinig uitvoering heeft 
plaats gevonden. 

Bea root Realisatie 
530 Sport 

Lasten 1.112.425 882.407 
Baten 27.072 10.000 

In 2020 is minder aan subsidies toegekend dan geraamd. Dit is veroorzaakt doordat er verschillende activiteiten en competities 
op het sportgebied die als gevolg van de coronavirus zijn uitgesteld. 

Bea root Realisatie 
600 Alo. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv. 

Lasten 3.965.450 2.240.113 
Baten 2.740.220 2.182.315 

Aan de bijzondere uitkeringen Plaatsen van pagabonmeters, Schuldhulpverlening 2 en 3, Kansen voor a/fen 
Loonkostensubsidie BBL, COV/0-19 Aanvullend pakket 1.0 en 2.0 in functie 600 zijn minder uitgegeven dan geraamd. Van 
de bovenvermelde bedragen is een tot a al bedrag van afgerond USO 1. 839. 900 aan Bijzondere uitkeringen budgetneutraal 
begroot. 

Beg root Realisatie 
611 Werkaeleaenheid 

Lasten 1.249.749 522.922 
Baten 1.174.747 544.918 

Er is een totaal bedrag van afgerond USO 902.000 geraamd voor het uitvoeren van de verschillende bijzondere uitkeringen. 
Er is minder uitgegeven aan de bijzondere uitkeringen Arbeids re-integratie twinning, plenchi trabou 1, 2 en 3 en 
Krachtenbundelen dan geraamd. Wij verwijzen u voor meer informatie naar het overzicht van Bijzondere uitkeringen 2020. 
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630 Sociaal-cultureel werk I ieuad- en iona.werk 
Lasten 
Baten 

Beg root Realisatie 

7.273.367 4.442.881 
4.528.134 1.533.035 

In 2020 is een totaal bedrag van afgerond USO 620.300 aan de Bijzondere uitkering SKJ en USO 912.800 aan Inter 
(eilandelijke) opvang slachtoffers gestorl. Deze bedragen zijn aan de baten- en lastenkant geraamd maar tijdens de uitvoering 
naast de Bijzondere uitkeringen Plan van kinderrechten Bonaire, Integrate wijkaanpak 6, BES(t)4Kids, Opknappen van de 4 
buurlhuizen, Buurlwerk personeelskosten, Nationale informatie campagne, Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, 
Aanvulling werkplan HGKM 2018-2019, lntegraal wijkontwikkeling, NAS kinderen, minder uitgegeven. Voor een specificatie 
word! u verwezen naar het overzicht van Bijzondere Uitkeringen 2020. 

In 2020 is het gereserveerd bedrag van afgerond USO 2 ton voor het operationeel houden van de buurlhuizen overgeheveld 
naar de directie SZ sectie lntegraal wijkontwikkeling (/WO). Er is minder uitgegeven dan geraamd. 

Beg root Realisatie 
650 Kinderoovana 

Lasten 5.119.722 1.387.841 
Baten 4.800.441 4.699.639 

In de primaire begroting 2020 is een totaal bedrag van USO 3 ton gereserveerd voor het uitvoeren van lntegraal Kind Centrum 
(I KC). Gedurende het jaar is een voorstel ingediend om een gedeelte van het bedrag le herbestemmen voor de 
Kwaliteitscommissie kinderopvang. De oprichting is pas aan het eind van het jaar geschied. Ats gevolg hiervan is minder geld 
uitgegeven. 
Verder is voor de Bijzondere uitkering BES(!) 4 Kids een afgerond bedrag van USO 4, 7 miljoen ontvangen samen met USO 
0,6 miljoen van saldo per 31 december 2019. Beide bedragen zijn aan de fasten- en batenkant gereserveerd. In uitvoering is 
USO afgerond USO 1,2 miljoen uitgegeven. 

Beg root Realisatie 
651 Daooovanq oehandicaoten 

Lasten 1.215.616 518.957 
Baten 991.311 370.950 

Het OLB heeft in 2020 een totaal bedrag van afgerond USO 371.000 ontvangen voor het uitvoeren van de Bijzondere uitkering 
Beschutwerk Warda Mi Rin. Verder is er minder uitgegeven aan de Bijzondere uitkeringen lmplementatie VN Verdrag 
Handicap Bonaire en Beschutwerk Se/ibon dan geraamd. 

Beg root Realisatie 
700 Aloemeen beheer volksoezondheid 

Lasten 2.661.064 1.161.298 
Baten 1.504.902 292.668 

Voor het uitvoeren van de Bijzondere uitkering Publieke Gezondheid heeft het OLB van het Rijk in 2020 zoals jaarlijks een 
bedrag van afgerond USO 292. 700 ontvangen. In de Bijzondere uitkeringen Preventiemedewerker PG en Publieke 
Gezondheid (eind saldo 2019) is minder uitgegeven dan geraamd. 

In 2020 moet ook aangegeven worden dat het uitgegeven bedrag aan Publieke Gezondheid is inclusief een bedrag van 
afgerond USO 141.371 aan gemaakte kosten voor COV/0-19. 

Beg root Realisatie 
710 Preventieve en curatieve aezondheidszora 

Lasten 453.778 250.008 
Baten 98.514 0 

Voor het uitvoeren van de Bijzondere uitkeringen Preventie genotmiddelen gebruik, Health Study BES, We CAN Young , 
Green house voor primair- en voorlgezet onderwijs is USO 94.000 minder uitgegeven dan geraamd. 

Verder is door COV/0-19 minder activiteitenlcampagnes georganiseerd bij jeugdgzondheidszorg en gezondheidsbevordering 
en (infectie) ziektepreventie. 
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3.6 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 2020 

722 Riolerina en waterzuiverina 
Lasten 
Baten 

Bea root Realisatie 

5.515.079 4.700.420 
5.067.879 0 

De eind afrekening van WEB met betrekking tot de bijdrage aan de Bijzondere uitkering Rioolwaterzuivering heeft in 2018 
plaats gevonden. Het betreft een totaal bedrag van USO 497. 728. Het rest ant bedrag op deze Bijzondere uitkering is USO 
357. 059. EU heeft in 2019 een bedrag van USO 2. 186. 545 gestorl voor het uitvoeren van het EDF project Water & sanitation 
reform. Van dit bedrag is een bedrag van USO 450. 000 minder uitgegeven. 

Beg root Realisatie 
723 Milieu en natuurbeheer 

Lasten 390.803 260.408 
Baten 311.942 5.397.329 

In de laatste maanden van het vierde kwarlaal is een totaal bedrag van USO 5,2 miljoen ontvangen aan de Bijzondere 
uitkeringen Afvalbeheer Bonaire (USO 3,3 miljoen), Natuurparken (USO 1,5 miljoen) en Gecombineerde milieuprojecten 
(afgerond bedrag USO 453. 700). 

Bea root Realisatie 
822 Overiae volkshuisvestina 

Lasten 3.857.326 2.980.583 
Baten 2.734.664 1.878.011 

Het OLB heeft in eind 2019 en in 2020 bedragen ontvangen van het Rijk voor Verhuurdersubsidie en Regio enevelop infra
convenant volkshuisvesting voor het uitvoeren van het getekende convenant Volkshuisvesting Bonaire tussen het Rijk , het 
OLB en Fundashon Cas Bonairiano (FCB). De bedragen van 2020 zijn overgemaakt aan FCB. Het restant bedrag zal in 2021 
aan het FCB worden overgemaakt. 

Bea root Realisatie 
910 StortinQ in reserves en voorzieninQen 

Lasten 69.410 0 
Baten 748.033 0 

In de primaire begroting is een afegrond bedrag van USO 7 48. 000 geraamd bij de Bijzondere uitkering Nader le bepalen BU -
SZ. Oil opgevoerd bedrag was bestemd voor het nader in vu/ling geven van bijzondere uitkering projecten van de directie SZ. 
Gedurende het jaar is een bedrag van afgerond bedrag USO 678. 700 besteed aan diverse projecten. Wij verwijzen u voor 
meer informatie naar het overzicht van Bijzondere uitkeringen 2020. 

Bea root Realisatie 
920 BelastinQen 

Lasten 227.000 168.412 
Baten 11.890.000 11.181.858 

Op de functie 920 worden de diverse belastingen en precario rechten verantwoordt. Tijdens het coronavirus zijn de verwachte 
belastingen inkomsten zoals grondbelasting, autoverhuurbelasting, logeergastenbelasting en cruisepax achterwege gebleven. 
Wij verwijzen u naar het bijgevoegde overzicht van lnkomstenderving. 

Vastgoedbelasting 
Vanaf 2019 word! de openstaande vordering per 31 december 2020 en totale aanslag van het belastingjaar 2020 aangeleverd 
door Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). De totale baten voor 2020 bestaan uit de opgelegde aanslagen van 
be lasting jaar 2020 en correcties voorgaande jaren. 

In de eilandsraad vergadering van 28 november 2019 (agenda punt 5) heeft de eilandsraad besloten om het percentage 
opcenten over de hoofdsom van de vastgoedbelasting le verhogen van 15% naar 30%. Oil heeft een effect op de verwachte 
totale aanslag van het belastingjaar 2020. 
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3.6 Toelichting op de rekening van Baten en Lasten 2020 

992 Saldo aewone dienst 
Lasten 
Baten 

Beg root Realisatie 

4.315.629 0 
1.959.601 1.000.000 

Het OLB heeft een amendement in de eerste begrotingswijziging 2020 ingediend om een bedrag van USO 1 miljoen uit de 
algemene reserve le ontrekken en le besteden terdekking van de kosten COVID-19. Oil bedrag is aan de batenkant verwerkt. 

In de derde begrotingswijziging 2020 is een voorstel van afgerond USO 959. 600 ingediend voor het terugzetten van de in het 
eerste kwartaal 2020 tijdelijk gebruikte Bijzondere uiitkeringen van het minsiterie Volksgezondheid , welzijn en Sport (VWS) 
voor COV/0-19 en het EU project Water Sanitation reform EU voor het afwikkelen van de schikking afval water riool 
waterzuiveringsinstallatie (RWZI). Oil bedrag is ook aan de batenkant verwerkt. Het totaal bedrag aan de batenkant is USO 
1.959.600. 

Aan de lastenkant is het toegekende bedrag van USO 3, 1 miljoen ter compensatie van de inkomstenderving, USO 0,6 miljoen 
aan verhoging Vrije uitkering als gevolg van loon- en prijsbijstelling en vrij gekomen middelen van USO 0, 6 miljoen van de 
personeelsbegroting verwerkt. Het betreft een totaal bedrag van afgerond USO 4.315.600. 

Beg root Realisatie 
922 Alaemene uitaaven I inkomsten 

Lasten 5.298.430 -19.172.013 
Baten 825.000 -23. 719.822 

DIVERSE BA TEN EN LASTEN (hoofdfunctie 922 Algemene Uitgavenllnkomsten 
Verschillende eenmalige of incidentele posten hebben het resultaat van het boekjaar beinvloed. De 
meest belangrijke mutaties betreffen: 

Baten 
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren (6. 922. 00. 13) 
Diverse afboekingen BCN (6.922.00.13) 
Diverse terugstorting en verminderingen (6. 922. 00. 13) 
Openbare verkoop (6.922.00.13) 

Diverse afboekingen ivm jaarrekening incl. vrijval inhoudingen tlm 
2019 - pensioen gezagdragers (6.922.00.13) 
Studieleningen OCW (6.922.00.15) 
COVID-19 t.b.v. 2021 (6.922.00.20) 
Subtotaal 
Mutaties saldi Bijzondere uitkeringen (6.922.00.14) 
Totaal aan baten op functie 922 

Lasten 
Huren van opslagplaats (6. 922. 00. 01) 
Stage vergoeding (6.922.00.01) 
Uitkering gezagdragers (6.922.00.02) 

Toevoeging aan voorziening uitkering gezagdragers cf. actuaris 
rapport (6. 922. 00. 02) 
Toevoeging aan voorziening afdragen werklieden pensioen cf. 
actuaris rapport (6. 922. 00. 02) 
Wachtgelders (6.922.00.05) 
Onderstand bij wijze van pensioen (6.922.00.07) 
Premie ziekteverzuimbeleid en personeelswlzijn (6.922.00.08) 
Advies en controle kosten SOAB (6. 922. 00. 11) 
Onvoorzien (Urgente wegen reparatie) en schadevergoeding (6.922.00.13) 
Reversal & vakantie geld reservering (6. 922. 00. 17) 
COVID-19 vanuit het reguliere budget van het OLB (6.922.00.19) 
Jaarwedden TOP trainee programma (6.922.10.01) 
Subtotaal 
Mutaties saldi Bijzondere uitkeringen (6.922.00.14) 
Totaal aan lasten op functie 922 
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-2.096.615 
-174.324 

-357 
57.800 

1.015.773 
178.318 
549.980 

-469.424 
-23.250.398 
-23. 719.822 

6.360 
1.882 

25.946 

178.304 

295 
31.209 

1.072.760 
85.333 

184.893 
213.070 

41.471 
2.002.627 

245.640 
4.089. 792 

-23.261.805 
-19.172.013 
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Staat B1 - Staat van salarissen en sociale lasten

Werkelijke Geraamde Werkelijke
sterkte per sterkte per sterkte per

ultimo van het ultimo van het ultimo van het
dienstjaar dienstjaar dienstjaar

2019 2020 2020

1 Leden van de raad (exclusief Bestuurscollege) 9 9 9
2 Bestuurscollege (inclusief Gezaghebber) 4 4 4
3 Bureau Griffier 3 3 4

7.1 Overig eilandspersoneel per afdeling:

001.10.00 Eilandsraad
001.20.00 Ambtswoning gezaghebber
001.25.00 Gezaghebber
001.30.00 Gedeputeerden
001.60.00 Griffier
002.10.01 Financiën 17 18 17
002.10.02 Facilitaire Zaken 39 39 40
002.10.03 Communicatie 6 7 6
002.10.04 Post en Archief 13 13 14
002.10.05 Juridische en Algemene Zaken 5 5 5
002.10.06 Personeel en Organisatie 14 14 14
002.10.07 ICT 10 11 10
002.10.09 Bureau Eilandsecretaris* 5 4 4
002.10.10 Afdeling deelnemingen 0 1 0
002.10.11 Afdeling Economie Toer. en Innova. 0 0 1
002.10.13 Kabinet Gezaghebber 4 4 4
002.10.14 Bureau Gedeputeerden 9 9 9
002.10.16 Directie en staf: Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning 1 3 1
002.10.17 Directie en staf: Directie Ruimte en Ontwikkeling 10 10 11
002.10.18 Beleid en projecten: Directie Ruimte en Ontwikkeling 15 16 16
002.10.19 Directie en Staf: Directie Samenleving en Zorg 12 11 12
002.10.20 Beleid en projecten: Directie Samenleving en Zorg 2 3 3
002.10.21 Directie en Staf Toezicht en Handhaving 6 11 10
002.10.22 Beleid en Advies: Directie Toezicht en Handhaving* 4 3 3
003.00.01 Burgerzaken 11 11 11
020.10.10 Realisatie- Grondzaken 9 10 11
020.10.15 Realisatie- Vergunningen 5 4 6
140.10.00 Handhavingsprojecten & Taskforces* 15 14 15
210.10.00 Beheer Openbare Ruimte - Onderhoud Openbare Werken 10 10 9
211.10.00 Bureau Rijbewijzen* 3 4 3
222.00.01 Haven en loodswezen 8 10 10
300.00.05 Handhaving Ruimte en Ontwikkeling* 13 13 13
341.10.00 Beheer Openbare Ruimte - Uitvoering LVV 15 12 11
400.10.00 Educatie en Welzijn 10 9 8
510.00.00 Openbare bibliotheek 6 6 6
530.00.01 Sport Algemeen Beheer 10 14 15
540.00.01 Servicio di Kultura, Arte I Literatura 5 5 6
600.10.10 Maatschappelijke Dienstverlening en Arbeid (MOA) 9 8 7
700.10.00 Publieke Gezondheidszorg 14 13 14
725.00.05 Handhaving Zorg & Samenleving 6 5 5
922.00.06 Ter beschikking gesteld personeel 0 0 0
822.00.11 Huurcommisie 0 1 1
922.10.01 TOP- Traineeship Programma 6 4 4

Projecten

Bijzondere uitkering
002.20.14 Personele cap.Mileu en Natuur Bonaire 0 2 2
002.20.16 Opzetten afdeling Deelnemingen 0 0 1
002.00.18 Deeleneming TCB economie & Toerisme 0 0 0
002.20.19 Revitalisatie directie Samenleving & Zorg 0 1 1
002.20.25 Doorontwikkeing Integriteisbeleid 0 0 0
002.20.26 Versterking communicatiefunctie 0 1 1
600.10.16 Schuld Hulp Verlening 2 0 2 2
611.00.17 Arbeids re-integratie plenchi 1 1 1 1
611.00.18 Arbeids re-integratie plenchi 2 1 1 1
630.00.17 IWA-6 2 4 5
630.00.18 BES(t)4Kids 1 1 0
630.00.25 Aanpak HGKM 0 0 1
630.00.30 Aanv. Wrkpln HGKM 2018-19 0 1 1
630.00.31 IWO 0 1 0
630.00.36 Int.Eil.Opv.Slchtof HG 0 2 1
650.00.12 BES(t)4Kids Programmaplan 0 0 1

Totaal groep 7.1 332 352 353

Totaal personeelsterkte rubriek 7 (in aantallen personen) 332 352 353

Subtotaal 348 368 370

922.00.02 Uitkering gezagdragers 2 2 2
922.00.05 Wachtgeld 2 2 2
922.00.07 Onderstand bij wijze van pensioen 225 229 220

Subtotaal 229 233 224

Totaal 577 601 594

Opmerkingen 2020
Geraamde sterkte is gebaseerd op 3de begrotingswijziging en werkelijke sterkte op payroll december 2020

*Herplaatsing  van de functionarissen in de raming zijn verwerkt  vooruitlopend op de formele besluitvorming.
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Model B2 - Staat van salarissen en sociale lasten 

Organisatie-eenheid I afdeling 

1 

Rubriek I - huidig personeel 

# 1 - Gewone Dienst 

Hoofdfunctie O 

Eilandsraad en raadscommissies 
Gezaghebber 
Gedeputeerden 
Grittier 
Financien 
Facilitaire zaken 
Communicatie 
Post & Archie! 
Juridische en Algemene Zaken 
Personeel & Organisatie 
lnformatie Communicatie Technologie 
Bureau Eilandsecretaris 
Afdeling Deelnemingen 
Economie, Toerisme en lnnovatie 
Kabinet Gezaghebber 
Bureau Gedeputeerden 
Directie en Stal Bedrijfsvoering en Ondersteuning 
Directie en Stal Ruimte en Ontwikkeling 
Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling 
Directie en Stal Samenleving en Zorg 
Beleid en projecten Samenleving en Zorg 
Directie en Stal Toezicht en Handhaving 
Beleid en Advies Toezicht en Handhaving 
Georganiseerd overleg ambtenaren 
Overige aangelegenheden - Commissie LAR 
Personele cap.Mileu en Natuur Bonaire (BU) 
Opzetten afdeling Deelnemingen (BU) 
Deelneming TCB economie & Toerisme (BU) 
Revitalisatie directie Samenleving & Zorg (BU) 
Versterking communicatiefunctie (BU) 
Burgerzaken 
Realisatie-Unit Grondzaken 
Realisatie-Unit Vergunningen 

Hoofdfunctie 1 

Handhavingsprojecten en Taskforces 

Hoofdfunctie 2 

Commissie Monumentenzorg 
Beheer Openbare Werken-Onderhoud Openbare Werken 
Commissie Personenvervoer 
Bureau Rijbewijzen 
Haven- en loodswezen algemeen beheer 

Hoofdfunctie 3 

Handhaving Ruimte en Ontwikkeling 
Beheer Openbare Werken-Uitvoering L W 

Hoofdfunctie 4 

Educatie en Welzijn 

2020 

Uitgaven uit hoofde van 

jaarwedden lonen 
toelagen 

en uitkeringen 

2 4 

15.712.951 650.532 

15.712.951 650.532 

10.190.095 382.986 

0 98.438 
136.516 23.877 
316.273 14.561 
284.889 1.073 
890.865 2.917 
977.226 15.604 
307.618 10.646 
576.151 3.535 
332.727 999 
774.005 4.071 
507.508 2.746 
286.307 17.644 

28.545 0 
59.037 1.967 

237.120 6.653 
443.432 16.366 
125.247 3.215 
377.310 6.111 
953.943 7.234 
509.335 4.374 
169.158 333 
467.821 7.438 
169.964 1.194 

0 0 
0 0 

35.483 0 
94.890 305 

0 0 
11.024 0 
15.680 0 

454.386 121.729 
462.012 9.741 
185.622 215 

579.009 51.779 

579.009 51.779 

809.992 152.139 

0 0 
250.870 0 

0 0 
109.457 1.739 
449.664 150.400 

850.698 13.859 

557.301 10.707 
293.397 3.152 

465.674 15.541 

465.674 15.541 

-1-

Totaal bruto salarissen 
en sociale lasten 

vergoedingen 
ten be-

sociale lasten bed rag hoeve van 
niet via payroll 

functie 
5 6 12 13 

3.756.417 130.835 20.250.736 

3.756.417 130.835 20.250.736 

2.472.689 3.056 13.048.826 

11.022 0 109.460 001.10.00 
40.162 0 200.555 001.25.00 
87.273 0 418.107 001.30.00 
76.454 0 362.416 001.60.00 

215.549 0 1.109.331 002.10.01 
172.265 0 1.165.096 002.10.02 
78.980 0 397.244 002.10.03 

121.719 0 701.405 002.10.04 
86.787 0 420.512 002.10.05 

192.272 0 970.348 002.10.06 
125.963 0 636.217 002.10.07 
63.052 0 367.003 002.10.09 

9.036 0 37.581 002.10.10 
17.976 0 78.980 002.10.11 
62.476 0 306.249 002.10.13 

113.153 0 572.951 002.10.14 
34.474 0 162.937 002.10.16 
86.027 0 469.448 002.10.17 

250.942 0 1.212.119 002.10.18 
119.993 0 633.702 002.10.19 
45.085 0 214.576 002.10.20 

102.592 0 577.851 002.10.21 
40.217 0 211.375 002.10.22 

0 0 0 002.20.02 
0 0 0 002.20.04 

10.190 0 45.673 002.20.14 
27.145 0 122.340 002.20.16 

0 0 0 002.20.18 
2.205 0 13.229 002.20.19 
3.147 0 18.827 002.20.26 

120.358 3.056 699.529 003.00.01 
112.642 0 584.396 020.10.10 
43.532 0 229.369 020.10.15 

133.087 0 763.875 

133.087 0 763.875 140.10.00 

185.846 0 1.147.977 

0 0 0 210.00.09 
45.911 0 296.781 210.10.00 

0 0 0 2110002 
24.788 0 135.984 211.10.00 

115.148 0 715.212 222.00.01 

183.687 0 1.048.245 

133.618 0 701 .625 300.00.05 
50.070 0 346.619 341.10.00 

119.570 0 600.785 

119.570 0 600.785 400.10.00 
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Organisatie-eenheid I afdeling 

Hoofdfunctie 5 

Bibliotheken en leeszalen 
lndebon 

1 

Servicio di Kultura , Arte I Literatura 

Hoofdfunctie 6 

MOA 
Armoedebestrijding 
Schuld Hulp Verlening 2 (BU) 
Arbeids re-integratie Twinning, Plenchi di Trabou2 (BU) 
Arbeids re-integr.Twinning,Plenchi Trabou 2 (BU) 
Sociale kanstraject jongeren (SKJ/BU) 
lntegrale Wij kaanpak 6 (BU) 
BES(t)4Kids (BU) 
Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (BU) 
Aanvulling Werkplan HGKM 2018-2019 (BU) 
lntegraal wijkontwikkeling (BU) 
lnter(ei)landelijke opvang slachtoflers HG (BU) 
BES(t)4Kids - programmaplan (BU) 

Hoofdfunctie 7 

Publiekegezondheid 
Commissie - Aids preventie 
Commissie Natuurbeheer Bonaire 
Handhaving Zorg en Samenleving 

Hoofdfunctie 8 

Huurcommissie 

Hoofdfunctie 9 

Stelposten 
TOP - Traineeship programma 
Reservering Vakantie-uitkeringen 
COVID-19 

Rubriek II - voormalig personeel 

Uitkering Gezagdragers 
Wachtgeldregeling 
Onderstand bij wijze van pensioen 
Afdrachten Werkliedenpensioen Bonaire 

Recapitulatie 

Rubriek I - huidig personeel 
Rubriek I - huidig personeel (BU) 
Rubriek 11 - voormalig personeel 

Totaal 

Uitgaven uit hoofde van 

jaarwedden lonen 
toelagen 

en uitkeringen 

2 4 

810.798 8.399 

255.336 1.241 
356.241 2.409 
199.221 4.750 

924.610 13.791 

459.079 7.337 
0 0 

58.500 704 
41.457 0 
45.779 0 

0 0 
222.036 1.122 

0 0 
12.756 204 
23.463 784 

0 0 
7.817 275 

53.723 3.365 

819.590 10.243 

597.719 5.398 
0 0 
0 0 

221.872 4.845 

21.635 0 

21.635 0 

240.850 1.795 

0 1.795 
199.378 0 
41.471 0 

0 0 

1.122.010 0 

22.162 0 
27.088 0 

1.072.760 0 
0 0 

15.090.343 643.773 
622.608 6.759 

1.122.010 0 

16.834.961 650.532 

- 2 -

Totaal bruto salarissen 
en sociale lasten 

vergoedingen 
ten be-

sociale lasten bed rag hoeve van 
niet via payroll 

functie 
5 6 12 13 

178.373 0 997.571 

60.331 0 316.907 510.00.00 
73.604 0 432.254 530.00.01 
44.438 0 248.410 540.00.01 

230.093 117.750 1.286.242 

118.139 0 584.555 600.10.10 
0 0 0 600.10.11 

12.495 0 71 .698 600.10.16 
8.939 0 50.396 611.00.17 

11.444 0 57.223 611.00.18 
0 117.750 117.750 630.00.03 

56.538 0 279.695 630.00.17 
0 0 0 630.00.18 

3.602 0 16.562 630.00.25 
2.609 0 26.856 630.00.30 

0 0 0 630.00.31 
2.179 0 10.271 630.00.36 

14.147 0 71.236 650.00.12 

200.424 7.680 1.037.937 

147.166 0 750.282 700.10.00 
0 0 0 710.00.05 
0 7.680 7.680 723.10.01 

53.258 0 279.975 725.00.05 

6.298 0 27.933 

6.298 0 27.933 822.00.11 

46.349 2.350 291.344 

87 0 1.882 922.00.01 
46.262 0 245.640 922.10.01 

0 0 41.471 922.00.17 
0 2.350 2.350 922.00.19 

186.503 0 1.308.513 

182.382 0 204.544 922.00.02 
4.121 0 31 .209 922.00.05 

0 0 1.072.760 922.00.07 
0 0 0 922.00.16 

3.601.777 13.086 19.348.979 
154.640 117.750 901 .757 
186.503 0 1.308.513 

3.942.920 130.835 21.559.249 
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Openbaar Lichaam Bonaire
Jaarrekening en jaarverslag 2020

n geactiveerde kapitaaluitgaven

Jaar Omschrijving van de kapitaaluitgaven Verminderingen Totaal kapitaallasten
vanwege 
bijdragen
van derden

0%

1 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

HOOFDFUNCTIE 0 6.177.693 160.719 0 6.338.412 4.009.559 327.502 2.168.134 2.001.351 0 327.502

Bestuursorganen

ER/ raadscie
2014 Automatisering 115.570 0 0 0 115.570 5 115.570 0 0 0 0 0
2015 Automatisering 10.965 0 0 0 10.965 5 8.772 2.193 2.193 0 2.193

126.535 0 0 0 126.535 124.342 2.193 2.193 0 0 2.193 6.001.10.00

 / 61000 

Gezaghebber
2014 Duurzame bedrijfsmiddelen 36.488 0 0 0 36.488 10 18.245 3.649 18.243 14.594 0 3.649
2015 Meubilair 36.649 0 0 0 36.649 10 14.660 3.665 21.989 18.324 3.665
2016 Meubilair 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

73.137 0 0 0 73.137 32.905 7.314 40.232 32.918 0 7.314 6.001.20.00

 / 61000 

Gezaghebber
2014 Toyota 4runner 50.990 0 0 0 50.990 5 50.990 0 0 0 0 0
2016 Meubilair 37.779 0 0 0 37.779 5 22.668 7.556 15.111 7.555 0 7.556

88.769 0 0 0 88.769 73.658 7.556 15.111 7.555 0 7.556 6.001.25.00

 / 61000 

Bestuurscollege
2000 Verbouwing zolder BC 175.902 0 0 0 175.902 20 171.502 4.400 4.400 0 0 4.400

175.902 0 0 0 175.902 171.502 4.400 4.400 0 0 4.400 6.001.30.00

 / 61000 

Bestuursapparaat

Afdeling Financiën
1993 Restauratie voomalige LTS 431.866 0 0 0 431.866 20 431.866 0 0 0 0 0
1994 Verbouwing LTS 726.238 0 0 0 726.238 20 726.238 0 0 0 0 0
2012 Verbouwing financiën/eilandsraad 386.930 0 0 0 386.930 20 135.427 19.347 251.503 232.157 0 19.347
2017 Renovatie blauwe pand king construction 95.844 0 0 0 95.844 20 9.584 4.792 86.260 81.467 0 4.792

1.640.878 0 0 0 1.640.878 1.303.115 24.139 337.763 313.624 0 24.139 6.002.10.01

 / 61000 

Afdeling ICT
2009 Diverse aanschaffingen automatisering 159.959 0 0 0 159.959 5 159.959 0 0 0 0 0
2010 Diverse aanschaffingen automatisering 208.491 0 0 0 208.491 5 208.491 0 0 0 0 0
2011 Diverse aanschaffingen automatisering 207.983 0 0 0 207.983 5 207.983 0 0 0 0 0
2012 Diverse aanschaffingen automatisering 412.968 0 0 0 412.968 5 412.968 0 0 0 0 0
2013 Diverse aanschaffingen automatisering 580.224 0 0 0 580.224 5 580.224 0 0 0 0 0
2014 Diverse aanschaffingen automatisering 160.530 0 0 0 160.530 5 160.530 0 0 0 0 0
2015 Diverse aanschaffingen automatisering 331.808 0 0 0 331.808 5 265.448 66.362 66.360 -2 0 66.362
2016 Diverse aanschaffingen automatisering 328.976 0 0 0 328.976 5 197.385 65.795 131.591 65.796 0 65.795
2018 Diverse aanschaffingen automatisering 555.243 0 0 0 555.243 5 111.049 111.049 444.194 333.145 0 111.049
2019 Diverse aanschaffingen automatisering 193.477 0 0 0 193.477 5 0 38.695 193.477 154.782 0 38.695
2020 Diverse aanschaffingen automatisering 0 160.719 0 0 160.719 5 0 0 0 160.719 0 0

3.139.660 160.719 0 0 3.300.378 2.304.037 281.901 835.623 714.440 0 281.901 6.002.10.07

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluitga-ven 
(aanschaf-
fingswaarde) aan 
het begin van 
het dienst-jaar 

Vermeerde-
ringen in het 
dienstjaar

Verminde-ringen 
(anders dan 
door af-
schrijving of 
aflossing) in het 
dienstjaar

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluit-
gaven 
(aanschaffings-
waarde) aan het 
einde van het 
dienstjaar 
(kol. 5 + 6 - 7)

Af-schrij-vings-
duur

Totaal van de 
afschrijvingen/
aflossingen op 
de kapitaal-
uitgaven aan 
het begin van 
het dienstjaar

 bedrag 
(kol. 11 + 12 + 
15) 

t.l.v. (sub)- 
functie/
kosten-plaats/
activiteiten-
groepen

(Extra) af-
schrijvingen op 
kapitaal-
uitgaven in het 
dienst-jaar

Boekwaarde aan 
het begin van het 
dienst-jaar 
(kol. 5 - 10)

Boekwaarde 
aan het einde 
van het dienst-
jaar 
(kol. 8 - 10 - 
11/12)

Toegerekende 
rentelasten

1
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Jaar Omschrijving van de kapitaaluitgaven Verminderingen Totaal kapitaallasten
vanwege 
bijdragen
van derden

0%

1 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluitga-ven 
(aanschaf-
fingswaarde) aan 
het begin van 
het dienst-jaar 

Vermeerde-
ringen in het 
dienstjaar

Verminde-ringen 
(anders dan 
door af-
schrijving of 
aflossing) in het 
dienstjaar

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluit-
gaven 
(aanschaffings-
waarde) aan het 
einde van het 
dienstjaar 
(kol. 5 + 6 - 7)

Af-schrij-vings-
duur

Totaal van de 
afschrijvingen/
aflossingen op 
de kapitaal-
uitgaven aan 
het begin van 
het dienstjaar

 bedrag 
(kol. 11 + 12 + 
15) 

t.l.v. (sub)- 
functie/
kosten-plaats/
activiteiten-
groepen

(Extra) af-
schrijvingen op 
kapitaal-
uitgaven in het 
dienst-jaar

Boekwaarde aan 
het begin van het 
dienst-jaar 
(kol. 5 - 10)

Boekwaarde 
aan het einde 
van het dienst-
jaar 
(kol. 8 - 10 - 
11/12)

Toegerekende 
rentelasten

 / 61000 

Domeinbeheer
1994 Terrein 63.520 0 0 0 63.520 0 0 0 63.520 63.520 0 0
1999 Aankoop Klein Bonaire 564.628 0 0 0 564.628 0 0 0 564.628 564.628 0 0
2006 Terrein 139.665 0 0 0 139.665 0 0 0 139.665 139.665 0 0
2014 Nikiboko 165.000 0 0 0 165.000 0 0 0 165.000 165.000 0 0

Totaal 932.813 0 0 0 932.813 0 0 932.813 932.813 0 0

HOOFDFUNCTIE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOOFDFUNCTIE 2 19.140.807 0 0 0 19.140.807 5.674.983 927.125 13.465.824 12.538.699 0 927.125

Dotatiefondsen
2012 Diversen straten, wegen en pleinen 2.019.267 0 0 0 2.019.267 20 706.741 100.963 1.312.526 1.211.563 0 100.963
2012 Aanleg alarminstallatie directie HATO 2.431 0 0 0 2.431 5 2.431 0 0 0 0 0
2012 Bouwkundige werkzaamheden Kaya Korona 48.354 0 0 0 48.354 5 48.354 0 0 0 0 0
2012 Installatiewerk gele gebouw Kaya Neerlandia 23.215 0 0 0 23.215 5 23.215 0 0 0 0 0
2012 Bouwkundige werkzaamheden DROB 56.663 0 0 0 56.663 5 56.663 0 0 0 0 0
2013 Diversen straten, wegen en pleinen 4.852.192 0 0 0 4.852.192 20 1.455.660 242.610 3.396.532 3.153.922 0 242.610
2014 Diversen straten, wegen en pleinen 3.593.096 0 0 0 3.593.096 20 898.275 179.655 2.694.821 2.515.166 0 179.655
2014 Renovatie wzh 13.920 0 0 0 13.920 5 13.920 0 0 0 0 0
2014 Renovatie - Pasangrahan 105.462 0 0 0 105.462 20 26.365 5.273 79.097 73.824 0 5.273
2014 Meubilair - Pasangrahan 158.214 0 0 0 158.214 10 79.105 15.821 79.109 63.288 0 15.821
2015 Diversen straten, wegen en pleinen 2.312.423 0 0 0 2.312.423 20 462.484 115.621 1.849.939 1.734.318 0 115.621
2017 Diversen straten, wegen en pleinen 951.359 0 0 0 951.359 20 95.136 47.568 856.223 808.655 0 47.568
2018 Diverse werkz w.o. Kaya Nikiboko Noord 908.379 0 0 0 908.379 20 45.419 45.419 862.960 817.541 0 45.419

Totaal 15.044.975 0 0 0 15.044.975 3.913.768 752.930 11.131.207 10.378.277 0 752.930 6.210.00.02

 / 61000 

Beheer openbare werken
2015 Portofoons 30.405 0 0 0 30.405 5 24.324 6.081 6.081 0 6.081
2017 Straatnaam borden Elite Safety 17.522 0 0 0 17.522 5 7.008 3.504 10.514 7.010 3.504
2018 Telefooncentrale 17.521 0 0 0 17.521 5 3.504 3.504 14.017 10.513 3.504

Totaal 65.448 0 0 0 65.448 34.836 13.090 30.612 17.522 0 13.090 6.210.10.00

 / 61000 

Kaden, pieren, boeien en vaartuigen
1994 Pier Sorobon 121.582 0 0 0 121.582 20 121.582 0 0 0 0 0
1996 Herstel Noordelijke Pier 83.799 0 0 0 83.799 20 83.799 0 0 0 0 0
2004 Beveiliging haven 110.428 0 0 0 110.428 20 82.821 5.521 27.607 22.086 0 5.521
2008 Bolderproject haven 715.786 0 0 0 715.786 25 314.945 28.631 400.841 372.210 0 28.631
2009 Bolderproject haven 2.141.849 0 0 0 2.141.849 25 856.740 85.674 1.285.109 1.199.435 0 85.674
2010 Bolderproject haven 156.872 0 0 0 156.872 25 56.474 6.275 100.398 94.123 0 6.275
2013 Loodsboot 700.068 0 0 0 700.068 20 210.018 35.003 490.050 455.047 0 35.003

4.030.384 0 0 0 4.030.384 1.726.379 161.105 2.304.005 2.142.900 0 161.105 6.222.00.02

2
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Jaar Omschrijving van de kapitaaluitgaven Verminderingen Totaal kapitaallasten
vanwege 
bijdragen
van derden

0%

1 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluitga-ven 
(aanschaf-
fingswaarde) aan 
het begin van 
het dienst-jaar 

Vermeerde-
ringen in het 
dienstjaar

Verminde-ringen 
(anders dan 
door af-
schrijving of 
aflossing) in het 
dienstjaar

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluit-
gaven 
(aanschaffings-
waarde) aan het 
einde van het 
dienstjaar 
(kol. 5 + 6 - 7)

Af-schrij-vings-
duur

Totaal van de 
afschrijvingen/
aflossingen op 
de kapitaal-
uitgaven aan 
het begin van 
het dienstjaar

 bedrag 
(kol. 11 + 12 + 
15) 

t.l.v. (sub)- 
functie/
kosten-plaats/
activiteiten-
groepen

(Extra) af-
schrijvingen op 
kapitaal-
uitgaven in het 
dienst-jaar

Boekwaarde aan 
het begin van het 
dienst-jaar 
(kol. 5 - 10)

Boekwaarde 
aan het einde 
van het dienst-
jaar 
(kol. 8 - 10 - 
11/12)

Toegerekende 
rentelasten

 / 61000 

HOOFDFUNCTIE 3 244.017 0 0 0 244.017 116.574 10.350 127.443 117.094 0 10.350

Verhuur bedrijfspanden en woningen
2000 Verbouwing loods 74.227 0 0 0 74.227 20 72.367 1.860 1.860 0 0 1.860

Totaal 74.227 0 0 74.227 72.367 1.860 1.860 0 0 1.860 6.310.00.00

 / 61000 

Agrarische zaken algemeen beheer
2013 Schuur 35.131 0 0 0 35.131 20 10.542 1.757 24.589 22.832 0 1.757
2014 Schuur 134.659 0 0 0 134.659 20 33.665 6.733 100.994 94.261 0 6.733

Totaal 169.790 0 0 169.790 44.207 8.490 125.583 117.094 0 8.490 6.341.10.00

 / 61000 

HOOFDFUNCTIE 4 11.313.987 0 0 0 11.313.987 1.520.672 273.027 9.793.315 9.520.288 0 273.027

Openbaar Funderend Onderwijs
1997 Bouw 2 leslokalen 92.948 0 0 0 92.948 20 92.948 0 0 0 0 0

Totaal 92.948 0 0 0 92.948 92.948 0 0 0 0 0 6.480.00.08

 / 61000 

Kologio Papa Cornes
1994 Verbouwing 151.945 0 0 0 151.945 20 151.945 0 0 0 0 0
1997 Bouwkosten 1 leslokaal 36.443 0 0 0 36.443 20 36.443 0 0 0 0 0

Totaal 188.388 0 0 0 188.388 188.388 0 0 0 0 0 6.480.00.08

 / 61000 

Scholengemeenschap SGB
1997 Bouwkosten 2 leslokalen 111.469 0 0 0 111.469 20 111.469 0 0 0 0 0
2000 Verbouwing SGB 234.658 0 0 0 234.658 20 228.794 5.864 5.864 0 0 5.864

Totaal 346.127 0 0 0 346.127 340.263 5.864 5.864 0 0 5.864 6.480.00.08

 / 61000 

Kolegio Luis Betran
2018 Renovatie school 1.074.875 0 0 0 1.074.875 40 26.929 26.872 1.047.946 1.021.074 0 26.872

Totaal 1.074.875 0 0 0 1.074.875 26.929 26.872 1.047.946 1.021.074 0 26.872 6.480.00.08

 / 61110 

Liceo Boneriano
2018 Uitbreiding school 1.537.841 0 0 0 1.537.841 40 38.748 38.446 1.499.093 1.460.647 0 38.446

Totaal 1.537.841 0 0 0 1.537.841 38.748 38.446 1.499.093 1.460.647 0 38.446 6.480.00.08

 / 61110 

Schoolgebouwen
2014 Diverse scholen* 6.471.330 0 0 0 6.471.330 40 751.919 161.783 5.719.411 5.557.628 0 161.783 6.480.00.08

2016 Diverse scholen** 1.602.478 0 0 0 1.602.478 40 81.477 40.062 1.521.001 1.480.939 0 40.062 / 61110

2018 Diverse scholen 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 / 61110

Totaal 8.073.808 0 0 0 8.073.808 833.396 201.845 7.240.412 7.038.567 0 201.845

*Renovatie collegio San Bernardo & Nieuwbouw Watapana & Papa Cornes
**Reina Beatrix & Renovatie gymzalen
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Jaar Omschrijving van de kapitaaluitgaven Verminderingen Totaal kapitaallasten
vanwege 
bijdragen
van derden

0%

1 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluitga-ven 
(aanschaf-
fingswaarde) aan 
het begin van 
het dienst-jaar 

Vermeerde-
ringen in het 
dienstjaar

Verminde-ringen 
(anders dan 
door af-
schrijving of 
aflossing) in het 
dienstjaar

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluit-
gaven 
(aanschaffings-
waarde) aan het 
einde van het 
dienstjaar 
(kol. 5 + 6 - 7)

Af-schrij-vings-
duur

Totaal van de 
afschrijvingen/
aflossingen op 
de kapitaal-
uitgaven aan 
het begin van 
het dienstjaar

 bedrag 
(kol. 11 + 12 + 
15) 

t.l.v. (sub)- 
functie/
kosten-plaats/
activiteiten-
groepen

(Extra) af-
schrijvingen op 
kapitaal-
uitgaven in het 
dienst-jaar

Boekwaarde aan 
het begin van het 
dienst-jaar 
(kol. 5 - 10)

Boekwaarde 
aan het einde 
van het dienst-
jaar 
(kol. 8 - 10 - 
11/12)

Toegerekende 
rentelasten

HOOFDFUNCTIE 5 4.406.292 0 0 0 4.406.292 1.799.111 294.852 2.607.181 2.312.330 0 294.852

 
Sport algemeen beheer

2010 Toyota Hilux 32.961 0 0 0 32.961 10 29.662 3.296 3.299 3 0 3.296

32.961 0 0 0 32.961 29.662 3.296 3.299 3 0 3.296 6.530.00.01

 / 61000 

Buitensport accomodatie
2012 Diverse sportterreinen 1.381.182 0 0 0 1.381.182 15 644.552 92.079 736.630 644.551 0 92.079
2013 Diverse sportterreinen 2.429.973 0 0 0 2.429.973 15 971.988 161.998 1.457.985 1.295.987 0 161.998
2014 Diverse sportterreinen 44.954 0 0 0 44.954 15 14.985 2.997 29.969 26.972 0 2.997
2015 Diverse sportterreinen 517.222 0 0 0 517.222 15 137.924 34.481 379.298 344.817 34.481

4.373.331 0 0 0 4.373.331 1.769.449 291.555 2.603.882 2.312.327 0 291.555 6.530.00.02

 / 61000 

HOOFDFUNCTIE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HOOFDFUNCTIE 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HOOFDFUNCTIE 8 380.960 0 0 0 380.960 176.194 4.762 204.766 200.004 0 4.762

Bouw- en woningtoezicht
2001 Volkswoningen nieuwbouw 380.960 0 0 0 380.960 40 176.194 4.762 204.766 200.004 0 4.762

Totaal 380.960 0 0 0 380.960 176.194 4.762 204.766 200.004 0 4.762 6.822.10.00

 / 61000 

KOSTENPLAATSEN 568.759 0 24.900 0 543.859 465.119 43.113 103.640 35.627 0 43.113

2012 7 Yaris en 12 Hiluxt 170.000 0 0 0 170.000 5 170.000 0 0 0 0 0
2014 Hilux, Kia, Isuzu, VW 183.195 0 24.900 0 158.295 5 158.295 0 24.900 0 0 0
2015 Diverse dienstwagens 112.070 0 0 0 112.070 5 89.656 22.414 22.414 0 0 22.414
2016 Telefooncentrale 1e betaling 44.115 0 0 0 44.115 5 26.469 8.823 17.646 8.823 0 8.823
2017 Telefooncentrale 2e betaling 44.115 0 0 0 44.115 5 17.646 8.823 26.469 17.646 0 8.823
2018 KIA Pikanto 15.264 0 0 0 15.264 5 3.053 3.053 12.211 9.158 0 3.053

Totaal 568.759 0 24.900 0 543.859 465.119 43.113 103.640 35.627 0 43.113 6.002.10.02

 / 61000 

ACTIVA IN BESTELLING 14.313.476 0 0 0 14.313.476 14.313.476 14.313.476

Onderwjshuisvesting 14.313.476 0 0 0 14.313.476 14.313.476 14.313.476 0

Totaal 14.313.476 0 0 0 14.313.476 14.313.476 14.313.476

Totaal-generaal 56.545.991 160.719 24.900 0 56.681.810 13.762.212 1.880.730 42.783.779 41.038.868 0 1.880.730
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Jaar Omschrijving van de kapitaaluitgaven Verminderingen Totaal kapitaallasten
vanwege 
bijdragen
van derden

0%

1 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluitga-ven 
(aanschaf-
fingswaarde) aan 
het begin van 
het dienst-jaar 

Vermeerde-
ringen in het 
dienstjaar

Verminde-ringen 
(anders dan 
door af-
schrijving of 
aflossing) in het 
dienstjaar

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluit-
gaven 
(aanschaffings-
waarde) aan het 
einde van het 
dienstjaar 
(kol. 5 + 6 - 7)

Af-schrij-vings-
duur

Totaal van de 
afschrijvingen/
aflossingen op 
de kapitaal-
uitgaven aan 
het begin van 
het dienstjaar

 bedrag 
(kol. 11 + 12 + 
15) 

t.l.v. (sub)- 
functie/
kosten-plaats/
activiteiten-
groepen

(Extra) af-
schrijvingen op 
kapitaal-
uitgaven in het 
dienst-jaar

Boekwaarde aan 
het begin van het 
dienst-jaar 
(kol. 5 - 10)

Boekwaarde 
aan het einde 
van het dienst-
jaar 
(kol. 8 - 10 - 
11/12)

Toegerekende 
rentelasten

2.017 2.017 boekw begin boekw eind
Jaar Omschrijving van de kapitaaluitgaven Verminderingen Totaal kapitaallasten

vanwege 
bijdragen
van derden

0%

1 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
Recapitulatie naar balansposten   
Materiële vaste activa:

100 - gronden en terreinen 932.813 0 0 0 932.813 0 0 932.813 932.813 0
110 - woonruimten en bedrijfsgebouwen 3.319.265 0 0 0 3.319.265 2.559.932 54.787 759.333 704.545 54.787 111

112/113 - diverse scholen 10.686.524 0 0 0 10.686.524 899.073 267.163 9.787.451 9.520.288 267.163 114

150 - grond-, weg- en waterbouw. werken 17.967.032 0 0 0 17.967.032 5.180.076 857.938 12.786.956 11.929.019 857.938 151

120 - duurzamebedrijfsmiddelen 422.808 0 0 0 422.808 213.629 61.427 209.179 147.753 61.427 121

130 - vervoermiddelen 1.264.548 0 24.900 0 1.239.648 711.674 63.766 552.874 464.208 63.766 131

140 - automatiseringsmiddelen 3.266.195 160.719 0 0 3.426.913 2.428.379 284.094 837.816 714.440 284.094 141

160 - sportaccommodaties 4.373.331 0 0 0 4.373.331 1.769.449 291.555 2.603.882 2.312.327 291.555 161

195 - activa in bestelling 14.313.476 0 0 0 14.313.476 0 0 14.313.476 14.313.476 0

Totaal-generaal 56.545.991 160.719 24.900 0 56.681.810 13.762.212 1.880.730 42.783.779 41.038.868 0 1.880.730

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluitga-ven 
(aanschaf-
fingswaarde) aan 
het begin van 
het dienst-jaar 

Vermeerde-
ringen in het 
dienstjaar

Verminde-ringen 
(anders dan 
door af-
schrijving of 
aflossing) in het 
dienstjaar

Oorspronkelijk 
bedrag van de 
kapitaaluit-
gaven 
(aanschaffings-
waarde) aan het 
einde van het 
dienstjaar 
(kol. 5 + 6 - 7)

Af-schrij-vings-
duur

Totaal van de 
afschrijvingen/
aflossingen op 
de kapitaal-
uitgaven aan 
het begin van 
het dienstjaar

(Extra) af-
schrijvingen op 
kapitaal-
uitgaven in het 
dienst-jaar

Boekwaarde aan 
het begin van het 
dienst-jaar 
(kol. 5 - 10)

Boekwaarde 
aan het einde 
van het dienst-
jaar 
(kol. 8 - 10 - 
11/12)

Toegerekende 
rentelasten

 bedrag 
(kol. 11 + 12 + 
15) 

t.l.v. (sub)- 
functie/
kosten-plaats/
activiteiten-
groepen
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Model D 

Staat van Reserves en Voorzieningen 



                  Openbaar Lichaam Bonaire
                  Jaarrekening en jaarverslag 2020

Model D - Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening Dienstjaar 2020

Saldo aan Vermeerde- Overige Verminde- Saldo aan Waarvan Toelichting
het begin ringen vermeerde- ringen (zoals het einde belegd bij 
van het wegens ringen beschikkingen van het het eiland-
dienstjaar bijboeking over en bij- dienstjaar gebied

van rente dragen uit
(reserve / voor-
ziening)

1 5 6 7 8 9 10 11

Rubriek a  
Reserves van de algemene dienst

Algemene reserve
Algemene reserve* 33.299.665 0 8.160.469 8.200.868 33.259.266 33.259.266
Voordelig saldo Gewone Dienst van het boekjaar 0 0 3.390.164 0 3.390.164 3.390.164

Saldo 31-12-2020 33.299.665 0 11.550.632 8.200.868 36.649.429 36.649.429

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve (Huisvesting en Onderwijs) 77.220 0 250.000 0 327.220 327.220
Bestemmingsreserve (Advies, Controle & Onderzoek) 233.665 0 1.803.607 962.030 1.075.241 1.075.241
Bestemmingsreserve (Agrarische zaken) 0 0 150.000 13.315 136.685 136.685
Bestemmingsreserve (Toerisme) 0 0 300.000 0 300.000 300.000
Bestemmingsreserve (Havenfaciliteiten) 754.000 0 0 651.534 102.466 102.466
Bestemmingsreserve (ICT) 773.329 0 150.000 180.019 743.310 743.310
Bestemmingsreserve (riolering) 650.000 0 0 650.000 0 0
Bestemmingsreserve (Sociale Woningbouw) 150.000 0 0 102.737 47.263 47.263
Bestemmingsreserve (Sport) 19.500 0 430.000 19.500 430.000 430.000
Bestemmingsreserve (Huisvesting Scholen) 0 0 1.186.562 186.562 1.000.000 1.000.000
Bestemmingsreserve (Versterking ambtelijk apparaat) 260.000 0 300.000 116.776 443.224 443.224
Bestemmingsreserve (Vervoermiddelen) 500.000 0 0 470.966 29.034 29.034
Bestemmingsreserve (Wegen en straten) 1.531.330 0 1.620.700 1.254.949 1.897.081 1.897.081
Bestemmingsreserve (Energievoorzieningen) 0 0 850.000 850.000 0 0
Bestemmingsreserve (overige) 27.136 0 160.000 24.367 162.769 162.769

Saldo 31-12-2020 4.976.180 7.200.868 5.482.754 6.694.294 6.694.294

Subtotaal rubriek a 38.275.845 0 18.751.500 13.683.622 43.343.723 43.343.723

Rubriek b
Voorzieningen van de algemene dienst
Voorziening debiteuren 5.215.287 0 2.096.614 24.219 7.287.681 7.287.681
Voorziening Overige debiteuren 0 0 0 0 0 0
Voorziening pensioenen gezagdragers 3.538.349 0 303.523 84.625 3.757.247 3.757.247
Voorziening pensioenen werklieden Bonaire 2.922.177 0 295 164.226 2.758.246 2.758.246
Voorzienign meerjarig onderhoud wegen 67.500 0 135.672 0 203.172 203.172

Subtotaal rubriek b 11.743.313 0 2.536.103 273.070 14.006.346 14.006.346

Totaal 50.019.158 0 21.287.603 13.956.692 57.350.069 57.350.069

*Het bedrag bij kolom Verminderingen is inclusief USD 1 miljoen conform amandement bij de eerste bw 2020 (gemaakte kosten COVID-19)
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarverslag en Jaarrekening 2020 

Bestemmingsreserve projecten 

Jaarrekeninq 2016 

320 - Huisvesting 

Renovatie J.A.Abraham Blvd 27 
Totaal 

Jaarrekeninq 2017 

365- Vervoermiddelen 

Renovatie wagenpark 
Totaal 

372- Wegen & Straten 

Diverse projecten 
Totaal 

Jaarrekeninq 2018 

310 - Algemeen 

Aanschaf containers tbv vectorcontrole 
Gedenkplaat Suman Roosendaal 
Totaal 

311 - Advies, Controle & Onderzoek 

Natuur proiecten 
Cultuur proiecten 
Strategisch economisch plan 
Totaal 

315 - Havenfaciliteiten 

Zuidpier verlenging 
Camera bii Haven 
Totaal 

321- ICT 

Decos Join 
Key2 DDS/Key 2 Bag 
Kev 2 aankoop en implementatie 
Vervanging computers 
Vervanaina printers 
Failover - Desaster recovery 
Totaal 

Beginstand 2020 

77.220 
77.220 

Beginstand 2020 

500.000 
500.000 

Beginstand 2020 

114.912 
114.912 

Beginstand 2020 

25.000 
2.136 

27.136 

Beginstand 2020 

50.000 
35.000 

148.665 
233.665 

Beginstand 2020 

654.000 
100.000 
754.000 

Beginstand 2020 

320.000 
90.000 
16.000 
19.310 

168.019 
160.000 
773.329 

Mutaties 2020 Eindstand 2020 

- 77.220 
- 77.220 

Mutaties 2020 Eindstand 2020 

470.966- 29.034 
470.966- 29.034 

Mutaties 2020 Eindstand 2020 

108.326- 6.587 
108.326- 6.587 

Mutaties 2020 Eindstand 2020 

-24.367 633 
0 2.136 

-24.367 2.769 

Mutaties 2020 Eindstand 2020 

-45.813 4.187 
-25.671 9.330 

-119.830 28.835 
-191.314 42.351 

Mutaties 2020 Eindstand 2020 

-651.534 2.466 
0 100.000 

-651.534 102.466 

Mutaties 2020 Eindstand 2020 

-31.396 288.604 
-5.600 84.400 

0 16.000 
-19.263 47 

-123.760 44.259 
0 160.000 

-180.019 593.310 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarverslag en Jaarrekening 2020 

Bestemmingsreserve projecten 

330- Riolering 

Herstel werkzaamheden rioleringsproject 
Totaal 

332- Sociaal Woningbouw 

Opknappen sociale woningen 
Totaal 

333- Sport 

Little league Rincon 
Totaal 

363 - Versterking Ambetlijk Apparaat 

Bedriifsvoerina Bestuursakkoord 
lntensivering Afdeling Communicatie 

Cofinanciering lntegriteitsprogramma 
"Betrouwbaar Openbaar Bestuur Bonaire" 
Totaal 

372 - Wegen & Straten 

Hekken rondom parken 
Speeltuin Rincon 
Son Montuno 
Mamparia Kutu 
I nfrastructuur 
Wegbewijzering - wegwijzers 
Totaal 

Jaarrekeninq 2019 

310 - Algemeen 

Frictie- en risico kosten 
I mplementatie gehandicapten 
parkeerkaarten 
Totaal 

311 - Advies, Controle & Onderzoek 

Marketina fonds 
Economische projecten wederopbouw 
Qredits bijdrage COVID-19 
overbruggingskrediet 
lmolementatie van het Masterolan 2030 
Uitvoering onderzoek 
verkiezi ngen/bevorderi ng democratische 
rechten 
Totaal 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

650.000 -650.000 0 
650.000 -650.000 0 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

150.000 -102.737 47.263 
150.000 -102.737 47.263 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

19.500 -19.500 0 
19.500 -19.500 0 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

150.000 -54.170 95.830 
60.000 -5.588 54.412 
50.000 0 50.000 

260.000 -59.758 200.242 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

38.213 -23.744 14.469 
80.000 -689 79.311 

127.347 -126.436 911 
-181 0 -181 

1.151.040 0 1.151 .040 
20.000 0 20.000 

1.416.418 -150.869 1.265.549 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

100.000 0 100.000 
60.000 0 60.000 

160.000 0 160.000 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

750.000 -750.000 0 
730.607 -20.716 709.890 

98.000 0 98.000 

200.000 0 200.000 
25.000 0 25.000 

1.803.607 -770.716 1.032.890 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarverslag en Jaarrekening 2020 

Bestemmingsreserve projecten 

312 - Agrarische Zaken 

lmplementatie inrichtingsplan LW (in het 
kader van uitvoering vastgesteld plan van 
aanoak LW) 
Totaal 

320 - Huisvesting 

Onderhoud diverse gebouwen 
Bijdrage Monumentenfonds 
Totaal 

321- ICT 

Aanschaf nieuwe computers en 
smartphones 
Totaal 

333- Sport 

Soortfacilteiten - BOG 2020 
Totaal 

350 - Huisvesting scholen 

Bouw van Familv Justice Center 
Financiering onderwijshuisvesting SGB-
2019 
Financiering onderwijshuisvesting SGB-
2020 
Totaal 

355 - Toerisme 

lmplementatie van Toursim Recovery plan 
Totaal 

363 - Versterking Ambetlijk Apparaat 

Aanvullende operationele kosten Kabinet 
Gezaqhebber 
Voorlichtingcampagnes/communicatie (a.a. 
weqenverkeers verordeninq) 
Expertise implementatie grondzaken 
Versterkinq ambteliik apparaat 
Totaal 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

150.000 -13.315 136.685 

150.000 -13.315 136.685 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

50.000 0 50.000 
200.000 0 200.000 
250.000 0 250.000 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

150.000 0 150.000 

150.000 0 150.000 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

430.000 0 430.000 
430.000 0 430.000 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

1.000.000 0 1.000.000 
72.000 -72.000 0 

114.562 -114.562 0 

1.186.562 -186.562 1.000.000 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

300.000 0 300.000 

300.000 0 300.000 

Beginstand 2020 Mutaties 2020 Eindstand 2020 

20.000 0 20.000 

80.000 0 80.000 

120.000 -54.712 65.288 
80.000 -2.307 77.694 

300.000 -57.018 242.982 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarverslag en Jaarrekening 2020 

Bestemmingsreserve projecten 

372 - Wegen & Straten 

Bestek voor Kaminda Broertje Janga 
Onderhoud infrastructuur 
Aaanleg infrastructuur tbv de start van de 
bouwwerkzaamheden uitbreiding SGB 

Aansluiting WEB verkavelingsplannen 
Totaal 

380- Energievoorziening 

Veiligheidsmaatregelen installaties op de 
luchthaven 
Totaal 

Beginstand 2020 

50.000 
770.700 
600.000 

200.000 
1.620.700 

Beginstand 2020 

850.000 

850.000 

Mutaties 2020 Eindstand 2020 

0 50.000 
-341.159 429.541 
-600.000 0 

-54.595 145.405 
-995.754 624.946 

Mutaties 2020 Eindstand 2020 

-850.000 -

-850.000 -
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   Openbaar Lichaam Bonaire 
   Jaarrekening en jaarverslag 2020

Model G - Staat van inkomensoverdrachten

Functie Omschrijving Rekening Begroting Begroting Rekening
primitief na

wijziging
2019 2020 2020 2020

42000 Onderstand en steunbehoeftigen
341.10.00 Beheer Openbare werken-Uitvoering LVV 4.931 8.675 8.675 6.467
600.10.11 Armoedebestrijding 195.136 177.839 177.839 165.261

42100 Subsidies bijdragen
002.10.18 Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling 5.000 0 10.000 3.933
300.10.00 Unit Economie 68.055 68.055 68.055 68.055
310.00.00 Handel en Industrie 127.834 127.834 127.834 127.834
341.00.03 Dierenzorg 109.656 144.471 154.471 104.959
400.10.00 Educatie en Welzijn 162.495 162.495 162.496 162.504
480.00.08 Overige aangelegenheden 325.926 331.451 406.461 398.050
482.00.10 Volwassen educatie 659.301 695.301 695.301 695.301
530.00.04 Overige aangelegenheden 108.331 114.944 114.944 6.494
540.00.02 Kunst en cultuur 462.082 463.815 493.815 466.043
560.00.03 Volksfeesten 74.900 77.208 77.208 69.400
600.10.11 Armoedebestrijding 164.218 164.218 164.218 164.220
630.00.03 Sociale Kanstraject Jongeren- SKJ 421.327 458.989 705.621 409.558
630.10.00 Ondersteuning Samenlvingsopbouw 88.908 97.000 97.000 95.960
630.10.01 Wijk-en opbouwwerk 877.000 1.196.948 968.935 922.235
630.10.02 Voorzieningen jeugd en jongeren 1.171.225 1.368.213 1.368.213 1.280.925
640.10.00 Diensten en voorzieningen senioren 36.290 40.590 40.590 36.290
650.10.00 Voorzieningen kinderopvang 140.657 319.281 235.281 117.500
651.10.00 Mindervaliden & pers.met lich/gestelijke beperking 27.500 28.194 28.194 0
710.10.04 Preventie van verslaving 29.647 86.750 39.680 0
710.10.06 Gezondheidsbevordering en ziektepreventie 8.590 10.844 10.844 9.315
723.10.00 Unit milieu 64.461 64.461 64.461 64.461
822.10.00 Unit bouwvergunningen 698.324 698.324 0 0
922.00.19 COVID-19 0 30.000 29.777

42110 Subsidies/bijdragen aan overheids N.V.'s
560.00.02 Bevordering toerisme 1.925.978 1.925.978 1.925.978 1.925.978
721.00.00 Reiniging 1.516.000 1.516.000 1.516.000 1.516.000

Totaal lasten 9.473.771 10.347.878 9.692.114 8.846.519

530.00.04 Overige sport aangelegenheden 0 0 0 10.000

Totaal baten 0 0 0 10.000
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   Openbaar Lichaam Bonaire 
   Jaarrekening en jaarverslag 2020

Staat van inkomensoverdrachten - gedetailleerde versie

(Sub) functie/ Directie Namen van Rekening Begroting Begroting Rekening
kostenplaats/ de gesubsidieerden primitief na

wijziging

activiteiten- 2019 2020 2020 2020
groep In $ In $ In $ In $

002.10.18 R&O Commission Global Entrepreneurship Bonaire 5.000 0 5.000 3.933
002.10.18 R&O Present Your  Startup Caribbean 0 0 5.000 0

300.10.00 R&O S-191 Fundashon Tienda pa Konsumido Bon. 68.055 68.055 68.055 68.055

310.00.00 R&O S-190 Stichting Beheer Bedrijfsfondsen Bonaire  (voormalig CKB) 127.834 127.834 127.834 127.834

341.10.00 R&O Subsidie tractor van diverse boeren - Damascus Heavy Equipment Rentals 4.931 8.675 8.675 6.467

341.00.03 R&O Dierenartsenpraktijk 36.809 45.284 45.284 36.809
341.00.03 R&O S-009 Stichting Dierenasiel Bonaire 26.000 39.038 39.038 28.000
341.00.03 R&O 7201- Stichting Donkeyshelp 46.847 60.150 70.150 40.150

400.10.00 S&Z 8305- Stichting voeding op school 162.495 162.496 162.496 162.504

480.00.08 S&Z Stichting Leren is Leuk 115.174 125.068 125.068 115.174
480.00.08 S&Z Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire - bruidschat 70.000 70.000 70.000 70.000
480.00.08 S&Z Stichting Scholengemeenschap Bonaire - noodlokalen 56.915 57.000 57.000 67.515
480.00.08 S&Z Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire 72.866 68.783 68.783 72.000
480.00.08 S&Z Stichting Scholengemeenschap Bonaire - Huur ICT  lokaal MBO 75.010 62.010
480.00.08 S&Z Transworld radio Bonaire  tbv klaslokaal 10.970 10.600 10.600 11.351

482.00.00 S&Z S-050 Fundashon Formashon Pa Mayan 659.301 695.301 695.301 695.301

530.00.02 S&Z Buitensportaccommodaties - Bonaire Overheid Gebouwen (BOG) 0 0 0

530.00.04 S&Z Overige aangelegenheden
530.00.04 S&Z Hype Events Management BV 32.531 82.413 82.413 0
530.00.04 S&Z Boneriaanse Aquatics Bond 7.500 32.531 32.531 0
530.00.04 S&Z Sportvereninging La Fama
530.00.04 S&Z Atletiek Federatie Bonaire
530.00.04 S&Z Caribbean Rado inc.
530.00.04 S&Z Burn Out Speed
530.00.04 S&Z Federashon Futbol Boneriano
530.00.04 S&Z Youth with Bright Future
530.00.04 S&Z Federashon Biljart Bonairiano 1.500
530.00.04 S&Z Stichting Aquaspeed Bonaire Windsurfers 25.000 3.074
530.00.04 S&Z Fundashon Pro Hubentut
530.00.04 S&Z Phillies Bonaire
530.00.04 S&Z Transport EZ  - Event Aua
530.00.04 S&Z Bonaire Amateur Baseball Association
530.00.04 S&Z D. Francess- Bijdrage COTECC 700
530.00.04 S&Z Bo.Vo.Bo 1.500
530.00.04 S&Z S.V. Juventus
530.00.04 S&Z Panamerika Kickboxing - Europees Kampioenschap 2019 2.500
530.00.04 S&Z Honkbal trainingskamp
530.00.04 S&Z SV Vespo 2.500
530.00.04 S&Z Bonaire Kickboxing Federation 4.000
530.00.04 S&Z Delfins Swimming Club Bonaire 1.850
530.00.04 S&Z Rincon Judo Club 1.000
530.00.04 S&Z Bonaire Little League - tickets Cur 3.971
530.00.04 S&Z Bonaire Little League - Caribbean Kampioenschap Curacao 1.029
530.00.04 S&Z C. Sumpter - Atletiek in Nederland 1.000
530.00.04 S&Z A. Soliana - Bodybuilding Miami, SXM, Aruba 750
530.00.04 S&Z Bonaire Sailing Foundation 10.000
530.00.04 S&Z Bonaire Schaakclub 1.000
530.00.04 S&Z Special Olympics Bonaire 10.000
530.00.04 S&Z Bijdrage aan "Real to Real Back to Back" 1.000
530.00.04 S&Z Fundashon BMX Bonaire 2.420
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   Openbaar Lichaam Bonaire 
   Jaarrekening en jaarverslag 2020

Staat van inkomensoverdrachten - gedetailleerde versie

(Sub) functie/ Directie Namen van Rekening Begroting Begroting Rekening
kostenplaats/ de gesubsidieerden primitief na

wijziging

activiteiten- 2019 2020 2020 2020
groep In $ In $ In $ In $

540.00.02 S&Z S-208 Skol di Musika Boneiru 26.025 26.025 26.025 0
540.00.02 S&Z S-135 Fundashon Mangasina di Rei 240.000 240.000 240.000 240.000
540.00.02 S&Z S-429 Dance Sensation Foundation 13.013 13.013 13.013 13.013
540.00.02 S&Z S-171 FUHIKUBO 42.074 42.074 42.074 42.074
540.00.02 S&Z S-129 St. Kunst en Cultuur van Bonaire 26.025 26.025 26.025 26.025
540.00.02 S&Z S-458 Fundashon Akademia Papiamentu 30.363 30.363 30.363 30.363
540.00.02 S&Z Fundashon Streanan di Boneiru 13.013 13.013 13.013 0
540.00.02 S&Z Stichting Plataforma Cultural 21.688 21.688 21.688 21.688
540.00.02 S&Z Fundashon Lesa ta dushi  1.735 1.735 0
540.00.02 S&Z Stichting Bonaire Youth Entertainment - Kas di Musika 17.350 17.350 17.350 17.350
540.00.02 S&Z Hype Events Management BV 32.531 32.531 32.531 0
540.00.02 S&Z Video Editing Arte palabra 530
540.00.02 S&Z Aanvullende subsidie ter dekking van onkosten als gevolg van COVID-19 0 30.000
540.00.02 S&Z Aanvullende subsidie Fundashon Mangasina di Rei 20.000
540.00.02 S&Z Aanvullende subsidie Dance Sensation Foundation 15.000
540.00.02 S&Z Aanvullende subsidie FUHIKUBO 15.000
540.00.02 S&Z Aanvullende subsidie Stichting Bonaire Youth Entertainment 10.000
540.00.02 S&Z Extra subsidie 2020 Carnaval - Fundashon Klave 10.000
540.00.02 S&Z Aanvullende subsidie Museo Chichi Tan 5.000

560.00.02 R&O Tourism Corporation Bonaire 1.725.978 1.725.978 1.725.978 1.925.978
560.00.02 R&O Extra bijdrage ivm promotie Bonaire - TCB 200.000 200.000 200.000

560.00.03 S&Z Fundashon KLAVE 34.700 34.700 34.700 34.700
560.00.03 S&Z FUDECU 34.700 34.700 34.700 34.700
560.00.03 S&Z Bonairedag in het buitenland - Bonaire Eventments 4.000 7.808 7.808
560.00.03 S&Z Bonairedag in het buitenland - Komishon Union Boneriano 1.500
560.00.03 S&Z Dia di Rincon in het buitenland

600.10.11 S&Z Uitvoering Begrafeniswet BES 10.135 8.675 8.675 19.249
600.10.11 S&Z Uitvoering Wet Primair Onderwijs / Schoolbenodigdheden 67.642 130.125 130.125 32.879
600.10.11 S&Z Overige financiele steun/overbruggingsgelden 117.359 39.038 39.038 113.132
600.10.11 S&Z 7661- Stichting ADRA 164.218 164.218 164.218 164.220

630.00.03 S&Z Sociale Kanstraject Jongeren - SKJ (BU) 421.327 458.989 705.621 409.558

630.10.00 S&Z NGO-platform 88.908 97.000 97.000 95.960

630.10.01 S&Z Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire 827.000 827.404 627.404 710.174
630.10.01 S&Z Stichting Toeloei Domacasse 13.013 0
630.10.01 S&Z 7975- Fundashon Antriol  Avanti 50.000 56.532 56.532 50.000
630.10.01 S&Z Uitvoering Integraal Kind Centrum (IKC) 300.000 285.000
630.10.01 S&Z IKC - Fundashon Bon Kwido 47.700
630.10.01 S&Z IKC - Fundashon Social Educativo (Tia Sus) 67.500
630.10.01 S&Z IKC - Bonaire Etu Consultant BV 9.430
630.10.01 S&Z Schoonmaakwerkzaamheden buurthuizen - Jen's & Co Services 37.432

630.10.02 S&Z Centrum voor Jeugd en Gezin 990.115 1.084.213 1.084.213 1.115.925
630.10.02 S&Z Centrum voor Jeugd en Gezin tbv Uitvoering vaccinatieprogramma 34.000 34.000
630.10.02 S&Z Centrum voor Jeugd en Gezin -preventie en opvoeding E&W 165.000
630.10.02 S&Z S-107 Jeugdwerk Prinses Beatrix* 165.000 250.000 250.000
630.10.02 S&Z Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire - aanv. subsidie SHARK 2018 16.110
630.10.02 S&Z Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)

640.10.00 S&Z S-092 Stichting Comishon Cuido di Ansianonan 9.109 9.109
          di Rincon (Cocari)

640.10.00 S&Z S-178 Fundashon Kuido i Bienestar Grandinan 0 0
          Boneiru (Villa Antonia)

640.10.00 S&Z Fundashon Konsulta pa Grandinan 36.290 31.482 31.482 36.290
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   Openbaar Lichaam Bonaire 
   Jaarrekening en jaarverslag 2020

Staat van inkomensoverdrachten - gedetailleerde versie

(Sub) functie/ Directie Namen van Rekening Begroting Begroting Rekening
kostenplaats/ de gesubsidieerden primitief na

wijziging

activiteiten- 2019 2020 2020 2020
groep In $ In $ In $ In $

650.10.00 S&Z S-109 Fundashon Bon Kwido 80.000 86.750 86.750 80.000
650.10.00 S&Z S-087 Fundashon Social Edukativo 37.500 32.531 32.531 37.500
650.10.00 S&Z Uitvoering kinderopvang verordening
650.10.00 S&Z Diverse kinderopvang 0 0
650.10.00 S&Z Beschikking versterking kinderopvang 200.000 116.000
650.10.00 S&Z Kinderopvang Bon Kwido 2.955
650.10.00 S&Z Kinderopvang Social Edukativo 600
650.10.00 S&Z Kresh Happy Kids Happy Days 1.125
650.10.00 S&Z Fundashon Speelschool Jiwiri 1.950
650.10.00 S&Z Duckstad 1.113
650.10.00 S&Z Fundashon Huntu nos ta progresa 2.025
650.10.00 S&Z Kinderdagverblijf Arko Iris 2.562
650.10.00 S&Z Tiny Toes Daycare 2.562
650.10.00 S&Z Kresh Mi Dushi Muchanan EZ 645
650.10.00 S&Z Kresh Un Generashon ku Proposito 1.290
650.10.00 S&Z Elephants Daycare 2.850
650.10.00 S&Z Speelschool De Kaboutertjes 405
650.10.00 S&Z Kinderdagverblijf Pali Tamarijn 2.475
650.10.00 S&Z Kinderdagverblijf Het Vlindertuintje 600

651.10.00 S&Z S-409 stichting MIVABO 4.338 4.338
651.10.00 S&Z S-258 Fundashon Kuido pa Bista I Oido 23.856 23.856
651.10.00 S&Z Stichting Zorg en Welzijn Groep 27.500

710.10.04 S&Z Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland 86.750 39.680
710.10.04 S&Z Posters tbv preventie - Raytormedia
710.10.04 S&Z Project Sali Seif - Veilig uitgaan - diverse leveranciers 29.647

710.10.06 S&Z Ondersteuning stichtingen ivm preventie 10.844 10.844
710.10.06 S&Z ZZZ Zilazwemschool - Bijdrage projectplan zwemles 5.032 4.884
710.10.06 S&Z Stichting Professionele Kinderopvang - Transport zwemles 1.145 1.431
710.10.06 S&Z Stichting Rooms-Katholieke Schoolbestuur Bonaire - Transport zwemles 2.414 3.000

721.00.00 R&O Reiniging (Selibon NV) 1.516.000 1.516.000 1.516.000 1.516.000

723.10.00 R&O S-035 Stichting Nationale Parken Bonaire 64.461 64.461 64.461 64.461

822.10.00 R&O Fundashon Cas Boneriano 698.324 698.324 0 0

922.00.19 S&Z Noodkinderopvang ivm COVID-19 30.000          
922.00.19 S&Z Noodkinderopvang ivm COVID-19- Fundashon Speelschool Jiwiri 11.920
922.00.19 S&Z Noodkinderopvang ivm COVID-19- Stichting Proffesionele Kinderopvang 9.780
922.00.19 S&Z Noodkinderopvang ivm COVID-19- Stichting Voeding op school 8.077

Totaal aan inkomensoverdrachten - lasten 9.473.771 10.347.883 9.692.114 8.846.519

530.00.04 S&Z Terugstorting subsidie Stichting Kite Ride 0 0 0 10.000

Totaal aan inkomensoverdrachten - baten 0 0 0 10.000
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LASTEN

Model H - Verzamel- en consolidatiestaat

Volg- Omschrijving Totaal 00 10 20 30 31 33 34 40 41 42 50 60 61 62
numm
er

Niet in te delen 
uitgaven

Salarissen en sociale 
lasten

Rente en 
afschrijving

Personeel van 
derden

Energie Duurzame 
goederen

Overige goederen 
en diensten

Belasting-
opbrengsten

Overdrachten 
v/h Land

Overige inkomens-
over- drachten

Kredietverl. en 
deelnemingen

Reserveringen Kapitaallasten Kostenplaatsen

a. Exploitatie /Gewone dienst

001 Bestuursorganen 1.853.861 0 1.090.538 0 218.429 17.825 0 505.606 0 0 0 0 0 21.463 0
002 Bestuursapparaat 17.941.425 0 10.444.995 0 815.195 880.645 0 5.447.505 0 0 3.933 0 0 349.152 0
003 Burgerzaken 764.258 0 699.529 0 0 0 0 64.730 0 0 0 0 0 0 0
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd 831.678 0 813.765 0 0 0 0 17.913 0 0 0 0 0 0 0
120 Brandweer en rampenbestrijdiing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Rampenbestrijding 64.432 0 0 0 0 0 0 64.432 0 0 0 0 0 0 0
140 Overige beschermende maatregelen 778.188 0 763.875 0 0 0 0 14.313 0 0 0 0 0 0 0
200 Algemeen beheer DROB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Wegen, straten en pleinen 6.019.972 0 296.781 0 0 0 0 4.957.171 0 0 0 0 0 766.021 0
211 Verkeersmaatregelen te land 136.268 0 135.984 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0
222 Verkeersmaatregelen te water 2.077.554 0 715.212 0 98.998 8.448 0 1.093.791 0 0 0 0 0 161.104 0
230 Luchtvaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Dienst economische zaken 771.813 0 701.625 0 0 0 0 2.133 0 0 68.055 0 0 0 0
310 Handel en industrie 155.558 0 0 0 0 0 0 25.865 0 0 127.834 0 0 1.860 0
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 616.080 0 346.619 0 0 0 0 149.545 0 0 111.426 0 0 8.490 0
400 Algemeen beheer onderwijs 768.433 0 600.785 0 0 0 0 5.144 0 0 162.504 0 0 0 0
410 Openbaar voorbereidend onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Bijzonder voorbereidend onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 Openbaar buitengewoon onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 Voortgezet onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
461 Bijzondere scholengemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
480 Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs 6.196.893 0 0 0 0 0 0 5.525.816 0 0 398.050 0 0 273.027 0
482 Volwasseneneducatie 695.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695.301 0 0 0 0
510 Openbaar bibliotheekwerk 340.609 0 316.907 0 0 0 0 23.702 0 0 0 0 0 0 0
530 Sport 882.407 0 432.254 0 0 0 0 148.807 0 0 6.494 0 0 294.851 0
540 Kunst 778.940 0 248.410 0 0 0 0 64.488 0 0 466.043 0 0 0 0
541 Oudheidkunde / musea 844 0 0 0 0 0 0 844 0 0 0 0 0 0 0
560 Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecr. 2.109.550 0 0 0 0 0 0 114.172 0 0 1.995.378 0 0 0 0
600 Alg. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv. 2.240.113 0 656.254 0 0 0 0 1.254.379 0 0 329.481 0 0 0 0
610 Onderstandverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
611 Werkgelegenheid 522.922 0 107.619 0 0 0 0 415.303 0 0 0 0 0 0 0
620 Maatschappelijke begeleiding en advies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk 4.442.881 0 451.134 0 0 0 0 1.283.068 0 0 2.708.678 0 0 0 0
640 Bejaardenzorg 37.188 0 0 0 0 0 0 898 0 0 36.290 0 0 0 0
650 Kinderopvang 1.387.841 0 71.236 0 0 0 0 1.199.105 0 0 117.500 0 0 0 0
651 Dagopvang gehandicapten 518.957 0 0 0 0 0 0 518.957 0 0 0 0 0 0 0
700 Algemeen beheer volksgezondheid 1.161.298 0 750.282 0 10.000 0 0 401.016 0 0 0 0 0 0 0
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg 250.008 0 0 0 0 0 0 240.693 0 0 9.315 0 0 0 0
720 Slachthuizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
721 Reiniging 2.902.000 0 0 0 0 0 0 1.386.000 0 0 1.516.000 0 0 0 0
722 Riolering 4.700.420 0 0 0 0 0 0 4.700.420 0 0 0 0 0 0 0
723 Milieu en natuurbeheer 260.408 0 7.680 0 0 0 0 188.267 0 0 64.461 0 0 0 0
725 Overige openbare hygiëne 293.263 0 279.975 0 0 0 0 13.288 0 0 0 0 0 0 0
730 Overige volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 Overige volkshuisvesting 2.980.583 0 27.933 0 0 0 0 2.947.887 0 0 0 0 0 4.762 0
910 Storting in reserves en voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
911 Geldleningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
913 Dividenden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
920 Belastingen 168.412 0 0 0 0 0 0 160.596 7.816 0 0 0 0 0 0
922 Algemene uitgaven / inkomsten -19.172.013 208.025 1.599.857 0 445.095 0 0 1.807.038 0 0 29.777 0 -23.261.805 0 0
990 Saldi van kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
992 Saldi Gewone Dienst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub totaal  Explotatiebegroting 46.478.345 208.025 21.559.249 0 1.587.717 906.918 0 34.743.176 7.816 0 8.846.519 0 -23.261.805 1.880.730 0
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Openbaar Lichaam Bonaire
Jaarrekening en jaarverslag 2020BATEN

Staat H - Verzamel- en consolidatiestaat

Volg- Omschrijving Totaal 00 10 20 32 33 34 40 41 42 43 50 60 61 62
numm
er

Niet in te delen 
inkomsten

Salarissen en 
sociale lasten

Rente en 
afschrijving

Huren en pachten Duurzame 
goederen

Overige goederen 
en diensten

Belasting-
opbrengsten

Overdrachten v/h 
Land

Overige 
inkomensover- 

drachten

Overige 
vermogensover-

drachten

Kredietverl. en 
deelnemingen

Reserveringen Kapitaallasten Kostenplaatsen

a. Exploitatie /Gewone dienst

001 Bestuursorganen 224.551 0 0 0 13.736 0 0 0 210.815 0 0 0 0 0 0
002 Bestuursapparaat 1.194.444 0 0 0 0 0 620.983 0 573.461 0 0 0 0 0 0
003 Burgerzaken 276.238 0 0 0 0 0 255.238 0 21.000 0 0 0 0 0 0
020 Eigend. niet voor de openb. dienst bestemd 2.575.888 0 0 0 2.575.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Brandweer en rampenbestrijdiing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Rampenbestrijding 157.660 0 0 0 0 0 0 0 157.660 0 0 0 0 0 0
140 Overige beschermende maatregelen -49.364 0 0 0 0 0 -49.364 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Algemeen beheer DROB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Wegen, straten en pleinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Verkeersmaatregelen te land 68.113 0 0 0 0 0 68.113 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Verkeersmaatregelen te water 599.648 0 0 0 0 0 599.648 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Luchtvaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Dienst economische zaken 92.539 0 0 0 0 0 92.539 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Handel en industrie 251.262 0 0 0 251.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 14.661 0 0 0 0 0 14.661 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Algemeen beheer onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Openbaar voorbereidend onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Bijzonder voorbereidend onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 Openbaar buitengewoon onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 Voortgezet onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
461 Bijzondere scholengemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
480 Gemeenschap. uitg./inkom. onderwijs 5.228.005 0 0 0 0 0 6.921 0 5.221.084 0 0 0 0 0 0
482 Volwasseneneducatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510 Openbaar bibliotheekwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 Sport 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0
540 Kunst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
541 Oudheidkunde / musea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 Maatsch.leefbaarheid en openluchtrecr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 Alg. beheer soc.voorz. en maatsch.dienstv. 2.182.315 0 0 0 0 0 0 0 2.182.315 0 0 0 0 0 0
610 Onderstandverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
611 Werkgelegenheid 544.918 0 0 0 0 0 0 0 544.918 0 0 0 0 0 0
620 Maatschappelijke begeleiding en advies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 Sociaal-cultureel werk / jeugd- en jong.werk 1.533.035 0 0 0 0 0 0 0 1.533.035 0 0 0 0 0 0
640 Bejaardenzorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 Kinderopvang 4.699.639 0 0 0 0 0 0 0 4.699.639 0 0 0 0 0 0
651 Dagopvang gehandicapten 370.950 0 0 0 0 0 0 0 370.950 0 0 0 0 0 0
700 Algemeen beheer volksgezondheid 292.668 0 0 0 0 0 0 0 292.668 0 0 0 0 0 0
710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Slachthuizen 179.702 0 0 0 0 0 179.702 0 0 0 0 0 0 0 0
721 Reiniging 1.386.000 0 0 0 0 0 1.386.000 0 0 0 0 0 0 0 0
722 Riolering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
723 Milieu en natuurbeheer 5.397.329 0 0 0 0 0 0 0 5.397.329 0 0 0 0 0 0
725 Overige openbare hygiëne 346 0 0 0 0 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0
730 Overige volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822 Overige volkshuisvesting 1.878.011 0 0 0 0 0 382.467 0 1.495.544 0 0 0 0 0 0
910 Reserveringen/voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
911 Geldleningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
913 Dividenden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
920 Belastingen 11.181.858 0 0 0 0 0 860.374 10.321.485 0 0 0 0 0 0 0
921 Algemene uitkeringen 32.297.913 0 0 0 0 0 0 0 32.297.913 0 0 0 0 0 0
922 Algemene uitgaven / inkomsten -23.719.822 0 0 0 0 0 -1.019.404 0 549.980 0 0 0 -23.250.398 0 0
992 Saldi Gewone Dienst 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0

Totaal Explotatiebegroting 49.868.509 0 0 0 2.840.887 0 3.398.226 10.321.485 55.548.310 10.000 0 0 -22.250.398 0 0
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Rekening van Baten en Lasten



    Openbaar Lichaam Bonaire
    Jaarrekening en jaarverslag 2020

Model L - Recapitulatie Explotatiebegroting (6) Lasten

Werkelijke Geraamde  Geraamde Werkelijke
Volg- Hoofdfunctie  uitgaven uitgaven  uitgaven na  uitgaven
num-  van het primitieve wijziging in  van het
mer  dienstjaar begroting  dienstjaar  dienstjaar

2019 2020 2020 2020

0 Algemeen bestuur 16.573.058 21.731.283 26.385.640 21.391.222
1 Openbare orde en veiligheid 1.149.221 750.390 1.108.321 842.620
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5.109.215 3.870.431 14.784.357 8.233.794
3 Economische zaken 2.006.834 1.624.984 3.339.851 1.543.452
4 Onderwijs 2.506.365 2.505.962 7.758.589 7.660.627
5 Cultuur en recreatie 4.912.211 4.523.180 4.472.015 4.112.351
6 Soc. voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening 7.477.013 4.971.479 18.869.494 9.149.901
7 Volksgezondheid 8.403.768 4.885.541 12.226.093 9.567.397
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 714.002 732.148 3.857.326 2.980.583
9 Financiering en algemene 

dekkingsmiddelen(exclusief functie 992) 34.620.038 3.505.164 9.910.469 -19.003.602
Voordelig saldo

Totaal 83.471.723 49.100.562 102.712.155 46.478.345

Model L - Recapitulatie Explotatiebegroting (6) Baten

Werkelijke Geraamde  Geraamde Werkelijke
Volg- Hoofdfunctie  uitgaven uitgaven  uitgaven  uitgaven
num-  van het primitieve  van het  van het
mer  dienstjaar begroting  dienstjaar  dienstjaar

2019 2020 2020 2020

0 Algemeen bestuur 7.976.167 4.025.282 8.801.915 4.271.122
1 Openbare orde en veiligheid 160.834 295.150 525.546 108.296
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 12.129.521 1.640.300 12.797.459 667.761
3 Economische zaken 1.921.896 309.000 2.110.778 358.463
4 Onderwijs 11.619 8.500 5.229.584 5.228.005
5 Cultuur en recreatie 1.060 1.500 28.572 10.000

6
Soc. voorzieningen en maatschappelijke 
dienstverlening 6.200.109 846.427 14.234.853 9.330.857

7 Volksgezondheid 9.845.981 1.634.378 8.528.237 7.256.045
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1.897.439 435.000 2.734.664 1.878.011

9
Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen(exclusief functie 992) 51.487.565 39.905.025 47.720.547 20.759.949
Voordelig saldo

Totaal 91.632.192 49.100.562 102.712.155 49.868.509



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarv erslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR 16.573.058 21.731.283 26.385.640 21.391.222 

Functie 001 - Bestuursorganen 2.087.294 1.734.917 1.993.132 1.853.861 

001.10.00 Eilandsraad en raadscommissies 618.589 548.976 647.087 593.240 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 0 0 0 0 
10020 Toelagen 84.085 82. 105 102.529 98.438 
10030 Sociale lasten 9. 156 8. 188 9.875 11 .022 
30000 Personeel van derden 202.295 183.690 224.890 218.429 
31000 Electriciteit 0 27.000 27.000 17.825 
34130 Reis- en verblij fskosten 15.467 32.000 0 0 
34140 Kosten opleiding/cursussen 57.051 49.000 0 0 
34150 Representatiekosten 14.810 6.000 14.000 10.904 
34200 Water 0 1.000 1.000 446 
34310 Onderhoud machines 977 1.000 0 0 
34330 Onderhoud infrastructuur 2.298 2.700 2.700 2.200 
34340 Onderhoud airco's 0 6. 100 8.100 7.475 
34350 Onderhoud riolering en beerputten 0 500 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 417 1.000 0 0 
34420 Voorlichting en promotie 16. 197 18.000 37.500 32.985 
34430 lnvoerrechten vracht en porti 0 0 0 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 40.000 37.000 20.365 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 0 2.000 0 0 
34480 Automatiseringskosten 94.365 80.000 156.500 148.207 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 500 4.800 4.593 
34630 Geleverde diensten 0 0 0 0 
34720 Advies en controle kosten 0 0 0 0 
34900 Aanschaf materialen 4.194 6.000 19.000 18.159 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 25.307 2. 193 2.193 2. 193 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 38.473 0 0 0 
62410 Doorberekening Huisvesting Overigen 53.498 0 0 0 

llll12lLllll Ambtswonjnq qezaqhebber lill.lili4 10A14 10A14 llJl5ll 

30000 Personeel van derden 
31000 Electricite it 
34150 Representatiekosten 
34200 Water 
34310 Onderhoud machines 
34330 Onderhoud infrastructuur 2.690 3. 100 3. 100 2.544 
34450 Telefoon/intemet/Commun icatie 0 0 0 0 
34500 Huur gebouwen 0 0 0 0 
345 10 Beveil igingskosten 0 0 0 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 0 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 7.314 7.314 7.314 7.314 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 0 0 0 0 
624 10 Doorberekening Huisvesting Overigen 59.660 

001.25.00 Gezaghebber 314.036 244.545 310.206 268.492 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 102.368 105.541 144.944 136.516 
10020 Toelagen 8.972 9. 129 25.710 23.877 
10030 Sociale lasten 30.82 1 31.619 41.296 40. 162 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
311 00 Brandstof 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 22.514 25.000 25.000 19.379 
34150 Representatiekosten 19.754 20.000 20.000 19.2 16 
34200 Water 0 0 0 0 
34310 Onderhoud machines 0 0 0 0 
34320 Onderhoud vervoerrniddelen 0 0 0 0 
34350 Onderhoud riolering en beerputten 0 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 817 500 500 180 
34420 Voorlich ting en promotie 25.339 35.000 35.000 21.607 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 0 200 200 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 7.488 0 0 0 
34530 Leasekosten 0 0 0 0 
34540 Verzekering Gebouwen 0 0 0 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 25.832 10.000 10.000 0 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 25.310 7.556 7.556 7.556 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 4.275 0 0 0 
62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen 3.767 
624 10 Doorberekening Huisvesting Overigen 36.780 

-1-



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

001 25.00 

34300 
41120 

32030 

41120 
34300 
34270 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 0 -ALGEMEEN BESTUUR 

Functie 001 - Bestuursorganen 

Eilandsraad en raadscommissies 

Diverse opbrengsten I inkornsten 
Overige ontvangsten van Nederland 

Ambtswonjnq gezaghebber 

Verhuur gebouwen 

Gezaghebber 

Overige ontvangsten van Nederland 
Diverse opbrengsten I inkornsten 
Overige leges 

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

7.976.167 

14.801 

Q 

10.767 

3.755 

0 
3.739 

17 

-2 -

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

4.025.282 8.801.915 4.271.122 

8.082 60.805 224.551 

Q Q Q 

8.082 8.082 13.736 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

llllLlQJlll Gedeputeerden I19i33 52J.L3J.lll fi2L14ll 54fifil1 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 248.334 257.378 334.323 316.273 
10020 Toelagen 44.871 13.350 16.960 14.561 
10030 Sociale lasten 75.741 74. 152 92.965 87.273 
31000 Electricite it 0 0 0 0 
311 00 Brandstof 0 0 0 0 
34110 Kosten uit- en terugzending 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 61.245 75.000 50.000 37.055 
34140 Kosten opleiding/cu rsussen 5.000 0 0 0 
34150 Representatiekosten 44.919 60.000 57.500 29.930 
34200 Water 0 0 0 0 
34310 Onderhoud machines 84 0 0 0 
34320 Onderhoud vervoennniddelen 0 0 0 0 
34350 Onderhoud riolering en beerputten 0 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 20.346 21.800 13.300 4.861 
34420 Voorlich ting en promotie 44. 132 12.000 24.500 21. 155 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 0 100 100 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 22.604 0 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 151 200 200 0 
34530 Leasekosten 0 0 0 0 
34540 Verzekering Gebouwen 0 0 0 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 15.371 10.000 33.500 31.164 
34720 Adv ies en controle kosten 0 0 0 0 
34900 Aanschaf materialen 0 0 0 0 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 8.795 4.400 4.400 4.400 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 12.824 0 0 0 
62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen 4.375 
624 10 Doorberekening Huisvesting Overigen 11 0.340 

Opmerking 
bedrag bij Rente - en afsch rijv ingskosten is in 2015 hergeclassificeerd. 

001.40.00 Overlegorgaan staatkundige structuur Bonaire !! 20.000 !! !! 

00000 Stelposten 0 
10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 0 
30000 Personeel van derden 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 10.000 
34150 Representatiekosten 0 
34420 Voorlich ting en promotie 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 
34700 Juridische kosten 0 
34720 Adv ies en controle kosten 10.000 

001.60.00 Bureau Grittier 319.571 243.902 246.254 365.582 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 197.203 176.093 192.016 284.889 
10020 Toelagen 8.704 1.408 827 1.073 
10030 Sociale lasten 53.222 46.601 49.81 1 76.454 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 3.785 6. 100 100 0 
34140 Kosten opleiding/cu rsussen 2.714 7.000 0 0 
34150 Representatiekosten 161 500 0 0 
343 10 Onderhoud machines 811 500 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 180 500 500 303 
34420 Voorlichting en promotie 0 0 0 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 1.368 4.000 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 0 200 150 16 
34480 Automatiseringskosten 329 1.000 0 0 
34900 Aanschaf materialen 0 0 2.850 2.847 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 21.374 0 0 0 
62410 Doorberekening Huisvesting Overigen 29.722 

001.70.00 Reken kamer BES !! 40.000 !! !! 

34630 Geleverde diensten 40.000 

001.80.00 Ombudsfunctie 3.999 7.700 7.700 4.265 

344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 3.999 7.700 7.700 4.265 
34420 Voorlich ting en promotie 0 0 0 0 

001.90.00 Project bevordering integriteit !! 50.000 50.000 20.850 

30000 Personeel van derden 
34130 Reis- en verblij fskosten 0 0 0 
34420 Voorlichting en promotie 50.000 50.000 20.850 
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Exploitatiebegroting = (6) 
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34300 
41120 

Ornschrijving 
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Overlegomaan staatkundige structuur Bonaire 
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Project bevordering integriteit 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijv ing Werke lijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQ lng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

llll1.filLQ5 E il aode li i~e elatfulill C[imioa liteitsbebeei:s iog UJ94 31Jlllll ~ 2.J.!29 

34630 Geleverde diensten 10.420 21.000 29.368 2.829 
34420 Voorlichting en promotie 2.974 10.000 10.000 0 

001.90. 10 lntegraal Veiligheidsbeleid !! 10.000 11 .107 !! 

34630 Geleverde diensten 0 1.1 07 
34420 Voorlichting en promotie 10.000 10.000 

001.90. 15 lmgu ls Weerbaar Elestuur - lntegrite itsgrogram.(BU) 28.908 !! 43.248 42 .073 

34630 Geleverde diensten 28.908 43.248 42.073 

llll1.illL2ll loteg[ite itsmogrnmma BOBB ll ll ll ll 

34630 Geleverde diensten 

Functie 002 - Bestuursa1!1!araat 12.398.028 18.056.456 22.588.215 17.941.425 

llll2.1llJl1 Eiru!nciii.n 1265.MI 125lLJ..56 1..3llL3ll 1.ZllLQllli 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 766.316 898.645 959.204 890.865 
10020 Toelagen 16.030 10.354 10.986 2.917 
10030 Sociale lasten 194.320 229.0 18 235.048 215.549 
10040 Overige vergoedingen niet via payroll 0 0 0 0 
30000 Personee l van derden 29. 11 3 0 0 0 
31000 Electricite it 0 0 0 0 
31100 Brandstof 0 0 0 0 
34100 Dienstkleding 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 2. 148 3.000 2.500 596 
34150 Representat iekosten 50 500 1.000 555 
34200 Water 0 0 0 0 
34310 Onderhoud machines 67 0 0 0 
34320 Onderhoud vervoennniddelen 0 0 0 0 
34350 Onderhoud riolering en beerputten 0 0 0 0 
34100 Dienstkleding 0 0 0 0 
34400 Kantoorbenodigdheden 0 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 0 0 0 0 
34420 Voorlichting en promotie 3.763 2.500 2.500 1.086 
34430 lnvoerrechten/vracht en port i kosten 3.884 6.000 6.000 3.92 1 
34440 Bankkosten 19.495 18.000 18.000 19.550 
34445 Koers-, kas- en beta lingsversch illen -1 0.454 21.000 21.000 69.273 
34450 Telefoon/intemet/Communicatie 0 0 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 10.2 15 12.000 12.000 7.209 
34540 Verzekering Gebouwen 0 0 0 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 8 0 2.500 2.315 
349 10 Nummerplaten en stickers 60.038 25.000 12.500 32 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 24. 139 24. 139 24. 139 24. 139 
62000 Doorbereken ing kostenplaatsen 89.769 0 0 0 
620 10 Doorbereken ing Huisvesting BO 56.646 0 0 0 

002.10.02 Facilita ire Zaken !! 1.191.574 1.246.345 1.249.574 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 930.329 976.313 977.226 
10020 Toelagen 4.709 6.370 15.604 
10030 Sociale lasten 165.723 169.349 172.265 
30000 Personee l van derden 46.000 51.000 41.325 
34430 lnvoerrechten/vracht en port i kosten 1.500 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 200 200 41 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 43. 113 43.113 43.1 13 

002. 10.03 Communicatie 490.710 505.039 52 1.973 462 .983 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 251.678 320.396 327.329 307.618 
10020 Toelagen 17.169 0 8.622 10.646 
10030 Sociale lasten 59.645 82.643 84.022 78.980 
10040 Overige vergoedingen niet via payroll 0 2.000 2.000 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 0 1.000 1.000 0 
34150 Representat iekosten 4.92 1 4.500 2.000 1.686 
343 10 Onderhoud machines 1.363 0 0 0 
34430 lnvoerrechten/vracht en port i kosten 0 500 500 0 
344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 355 0 1.000 362 
34420 Voorlichting en promotie 92.014 90.000 77.000 61.592 
34900 Aanschaf materialen 4.368 4.000 18.500 2. 100 
62000 Doorbereken ing kostenplaatsen 34. 198 
62001 Doorbereken ing Vervoermiddelen BO 2.341 
62010 Doorbereken ing Huisvesting BO 22.658 
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Overige ontvangsten van Nederland 
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Overige ontvangsten van Nederland 

lnteqrjtejtsmogramma BOBB 

Overige ontvangsten van Nederland 
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" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

llll2iQJl4 Post & Archjef !l3IA52 l.llllU33 ~ II4.fill5 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 460.813 592.708 575.245 576. 151 
10020 Toelagen 3.026 7.990 7.990 3.535 
10030 Sociale lasten 105.920 141.835 125.530 121.719 
30000 Personeel van derden 74.523 55.000 79.500 71.898 
31000 Electricite it 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 0 900 900 0 
34150 Representatiekosten 298 800 800 331 
34200 Water 0 0 0 0 
34310 Onderhoud machines 2.2 19 0 0 0 
34350 Onderhoud riolering en beerputten 0 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 934 1.000 1.000 971 
34420 Voorlichting en promotie 0 500 500 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 0 
34500 Huur gebouwen 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 64. 121 
62010 Doorberekening Huisvesting BO 125.598 

002. 10.05 Juridische en Algemene Zaken 755.671 893.682 672.873 662 .351 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 326.835 504.362 330. 137 332.727 
10020 Toelagen 8.200 0 0 999 
10030 Sociale lasten 84.988 135.020 88.436 86.787 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
3411 0 Kosten uit- en terugzending 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 2.453 1.000 0 0 
34140 Kosten opleiding/cu rsussen 0 0 0 0 
34150 Representatiekosten 0 1.000 542 379 
34310 Onderhoud machines 480 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 1.697 1.000 1.750 1.749 
34420 Voorlichting en promotie 572 1.000 0 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 0 300 0 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 0 
34700 Juridische kosten 273.591 250.000 252.008 239.711 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 34. 198 0 0 0 
62010 Doorberekening Huisvesting BO 22.658 0 0 0 

002. 10.06 Personeel en Oraanisatie 1.313.691 1.182.920 1.230.420 1.090.255 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 698.086 734.493 779.632 774.005 
10020 Toelagen 7.246 2.514 3.283 4.071 
10030 Sociale lasten 178.595 188.913 194.505 192.272 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
31000 Electri cite it 0 0 0 0 
33000 Duurzame bedrijfsmiddelen 0 0 0 0 
33100 Automatisering 0 0 0 0 
3411 0 Kosten uit- en terugzending 50. 135 75.000 106.600 27.064 
34120 Werv ings-, selectie- en aanstellingskosten 53.650 45.000 45.000 38.066 
34130 Reis- en verblij fskosten 0 1.000 1.000 0 
34140 Kosten opleiding/cu rsussen 129.867 100.000 73.900 42.849 
34150 Representatiekosten 0 300 300 0 
34200 Water 0 0 0 0 
34310 Onderhoud machines 1.480 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 0 200 200 0 
34420 Voorlichting en promotie 6.370 10.000 11.000 793 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 0 0 0 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 604 500 500 0 
34480 Automatiseringskosten 0 0 0 0 
34500 Huur gebouwen 0 0 0 0 
34540 Verzekerin g Gebouwen 0 0 0 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 0 
34720 Adv ies en controle kosten 25.327 25.000 14.500 11.135 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 0 0 0 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 76.946 
620 10 Doorberekening Huisvesting BO 85.383 
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" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

002. 10.07 lnformatie Communicatie Technologie 1.424.516 1.512.640 1.604.748 1.497.842 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 467.081 493. 156 537.423 507.508 
10020 Toelagen 20.567 2. 145 2. 111 2.746 
10030 Sociale lasten 121.309 124.850 134.795 125.963 
30000 Personeel van derden 6.459 0 0 0 
311 00 Brandstof 0 0 0 0 
33100 Automatisering 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 3.027 10.000 10.000 1.500 
34140 Kosten opleiding/cursussen 0 0 0 0 
34150 Representatiekosten 1.001 600 600 371 
34310 Onderhoud machines 5.607 26.983 26.983 13.448 
34320 Onderhoud vervoermiddelen 0 0 0 0 
34400 Kantoorbenodigdheden 0 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 754 700 800 752 
34420 Voorlich ting en promotie 0 0 0 0 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 0 500 500 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 0 
34460 Dru k- en kopieerwerk 0 500 500 0 
34480 Automatiseringskosten 216.312 300.000 302.150 299.031 
34485 Licentiekosten 219.463 250.000 285.680 264.622 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 0 0 0 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 275.311 303.206 303.206 28 1.900 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 51.297 0 0 0 
62001 Doorberekening Vervoermiddelen BO 2.341 0 0 0 
620 10 Doorberekening Huisvesting BO 33.987 0 0 0 

002. 10.09 Bureau Eilandsecretaris 583. 143 654.939 536.469 458. 130 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 361.687 418.287 326. 187 286.307 
10020 Toelagen 2.770 2.442 15.510 17.644 
10030 Sociale lasten 92.374 114.710 75.272 63.052 
30000 Personeel van derden 53.787 99.500 99.500 89.810 
34100 Dienstkleding 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 7.031 10.000 10.000 0 
34150 Representatiekosten 2.610 7.800 7.800 1.316 
34310 Onderhoud machines 179 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 0 1.000 1.000 0 
34420 Voorlich ting en promotie 0 1.000 1.000 0 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 0 100 100 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 8.000 0 0 0 
34460 Dru k- en kopieerwerk 0 100 100 0 
34480 Automatiseringskosten 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 38.473 
624 10 Doorberekening Huisvesting Overigen 16.232 

002. 10. 10 Afdeling Deelnemingen !! !! 37.079 37.581 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 28.712 28.545 
10020 Toelagen 0 0 
10030 Sociale lasten 8.367 9.036 

002.10. 11 Economie Toerisme en lnnovatie !! !! !! 78.980 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 59.037 
10020 Toelagen 1.967 
10030 Sociale lasten 17.976 

~ Kabinet gezaghebber 426.674 417.669 410.285 385.777 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 262.906 238. 183 232.827 237. 120 
10020 Toelagen 3. 190 2.414 2.079 6.653 
10030 Sociale lasten 62.285 63.572 61.879 62.476 
30000 Personeel van derden 53.424 99.500 76.450 60.835 
34130 Reis- en verblij fskosten 7.361 10.000 30.000 16.390 
34150 Representatiekosten 81 1.500 4.550 2.302 
34310 Onderhoud machines 0 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 0 1.000 1.000 0 
34420 Voorlich ting en promotie 0 1.000 1.000 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 
34460 Dru k- en kopieerwerk 0 500 500 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 21.373 0 0 
624 10 Doorberekening Huisvesting Overigen 16.055 0 0 
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" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

002. 10. 14 Bureau gedeputeerden 887.007 1.088.592 787.804 770.304 

10010 Jaarwedden en uitkerinqen 514.913 681. 152 447.039 443.432 
10020 Toelagen 10.425 10.375 15.21 1 16.366 
10030 Sociale lasten 120.574 187.165 11 5.654 11 3. 153 
30000 Personeel van derden 162.598 199.000 199.000 188.523 
34130 Reis- en verblij fskosten 8. 143 10.200 10.200 8.82 1 
34150 Representatiekosten 0 500 500 9 
34310 Onderhoud machines 2.337 0 0 
34350 Onderhoud riolerinq en beerputten 0 0 0 
34420 Voorlichtinq en promotie 0 0 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 
34460 Dru k- en kopieerwerk 0 200 200 
34550 Kleine huisvestinqskosten 0 0 0 
62000 Doorberekeninq kostenplaatsen 51.297 0 0 
62410 Doorberekeninq Huisvestinq Overiqen 16.72 1 

~ Directie en Staf Bedrijf~voering en Onder~teuning 160.783 314.574 443.609 255.624 

10010 Jaarwedden en uitkerinqen 108.369 158.265 261.573 125.247 
10020 Toelagen 3.735 6.000 3.738 3.2 15 
10030 Sociale lasten 33.325 44.809 72.798 34.474 
30000 Personeel van derden 0 99.500 99.500 89.551 
34130 Reis- en verblij fskosten 3.862 5.000 5.000 3. 136 
34420 Voorlich tinq en promotie 0 500 500 0 
34150 Representatiekosten 111 500 500 0 
62000 Doorberekeninq kostenplaatsen 8.549 0 0 0 
620 10 Doorberekeninq Huisvestinq BO 2.833 0 0 0 
62 11 0 Doorberekeninq Huisvestinq RO 

Q!!2..1Q.1l Qirectie en Stal Ruimte en Ontwikkelinq 681.793 550.376 615.875 574.344 

10010 Jaarwedden en uitkerinqen 337.790 327.381 375.094 377.310 
10020 Toelagen 8.268 1.106 4.658 6.1 11 
10030 Sociale lasten 74.304 71.389 85.623 86.027 
30000 Personeel van derden 139.698 147.500 143.500 100.984 
34130 Reis- en verblij fskosten 0 2.500 6.500 3.912 
34150 Representatiekosten 0 500 500 0 
62000 Doorberekeninq kostenplaatsen 51.298 0 0 0 
62 100 Doorberekeninq Vervoermiddelen RO 3. 154 0 0 0 
62 110 Doorberekeninq Huisvestinq RO 67.282 0 0 0 

002. 10. 18 Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkelinq 1.436.205 1.632.326 1.390.642 1.32 1 327 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 835.272 1.144.213 955.583 953.943 
10020 Toelagen 16. 134 8.403 8.702 7.234 
10030 Sociale lasten 222.607 305.710 252.357 250.942 
30000 Personeel van derden 61.841 99.500 99.500 72.888 
34130 Reis- en verblij fskosten 5.611 8.000 8.000 0 
34150 Representatiekosten 0 500 500 317 
343 10 Onderhoud machines 1.583 0 0 0 
344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 0 1.000 1.000 0 
34420 Voorli ch tinq en promotie 19.2 11 65.000 55.000 32.070 
34460 Dru k- en kopieerwerk 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 0 0 
34900 Aanschaf materialen 0 0 0 
42 100 Subsidies/bijdragen 5.000 10.000 3.933 
62000 Doorberekeninq kostenplaatsen 122.258 0 0 
62 100 Doorberekeninq Vervoermiddelen RO 3. 154 0 0 
62 110 Doorberekeninq Huisvestinq RO 143.535 0 0 

~ Directie en Staf Samenleving en Z:org 699.835 574.093 724.007 708.785 

10010 Jaarwedden en uitkerinqen 482.969 451.866 476.685 509.335 
10020 Toelagen 4.891 7.506 6.438 4.374 
10030 Sociale lasten 115.838 109.221 114.988 11 9.993 
30000 Personeel van derden 0 0 120.396 74.841 
34130 Reis- en verblij fskosten 4.971 5.000 5.000 0 
34150 Representatiekosten 39 500 500 241 
343 10 Onderhoud machines 0 0 0 0 
34420 Voorlich tinq en promotie 0 0 0 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 47.022 0 0 0 
62200 Doorberekeninq Vervoermiddelen SZ 0 
622 10 Doorberekeninq Huisvestinq SZ 44. 103 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

34300 
41120 

Ornschrijving 

Bureau gedeputeerden 

Diverse opbrengsten I inkornsten 
Overige ontvangsten van Nederland 

Directie en Staf Bedrijfsvoerinq en Ondersteuninq 

Pirectie en Stal Ruimte en Ontwikkeling 

Beleid en projecten Ruimte en Ontwikkeling 

34300 Diverse opbrengsten I inkornsten 
41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Directie en Staf Samenlevinq en Zora 

-12 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

llll2iQ2l) Beleid eo p[Qjecteo Sameole1tiog eo Zgr:g 19lL342. m.5fili llilill1 ~ 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 117.728 176.522 178.587 169. 158 
10020 Toelagen 1.652 0 0 333 
10030 Sociale lasten 30. 123 46.574 46.794 45.085 
30000 Personeel van derden 10.248 99.500 89.500 24.540 
34130 Reis- en verblij fskosten 3. 11 6 0 0 0 
34150 Representatiekosten 0 0 0 0 
34420 Voorlichting en promotie 987 1.000 1.000 845 
34630 Geleverde diensten 0 0 0 0 
34310 Onderhoud machines 1.351 0 0 0 
34720 Adv ies en controle kosten 0 0 0 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 17.099 0 0 0 
62210 Doorberekening Huisvesting SZ 16.038 0 0 0 

QQliQ21 Qirectie en Stal Toezicht en Handhaving 415. 127 438.367 642.376 579.472 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 275.823 262.946 467.954 467.82 1 
10020 Toelagen 9.543 3.369 6.342 7.438 
10030 Sociale lasten 60.237 64.552 107.010 102.592 
30000 Personeel van derden 0 99.500 51.070 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 1.552 7.500 7.500 0 
34150 Representatiekosten 256 500 2.500 1.62 1 
34720 Adv ies en controle kosten 0 0 0 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 25.649 0 0 0 
623 10 Doorberekening Huisvesting TH 42.066 0 0 0 

QQ2iQ22 Beleid en Adv ies Toezicht en Handhaving 348 711 193.980 208.248 215.174 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 224.72 1 148.981 156.326 169.964 
10020 Toelagen 6.771 704 1.203 1.194 
10030 Sociale lasten 58.065 37.795 39.719 40.2 17 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 0 5.000 5.000 0 
34310 Onderhoud machines 0 0 0 0 
34420 Voorlich ting en promotie 2.259 1.000 5.500 3.799 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 466 500 500 0 
34720 Adv ies en controle kosten 0 0 0 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 21.373 0 0 0 
62310 Doorberekening Huisvesting TH 35.056 0 0 0 

002.20.02 Sector Decentraal Overleg !! 4.000 4.000 !! 

10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 2.000 2.000 
34130 Reis- en verblij fskosten 2.000 2.000 
34400 Kantoorbenodigdheden 0 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 
34500 Huur gebouwen 
34630 Geleverde diensten 

002.20.03 lnstitutionele Versterking Bestuurskracht !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

ill!U!!J!4 Overiqe aanqeleqen heden !! 28. 100 1.600 !! 

00000 Stelposten 0 0 
10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 8. 100 1.600 
30000 Personeel van derden 
34130 Reis- en verblij fskosten 
34420 Voorlich ting en promotie 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 
34630 Geleverde diensten 
34700 Juridische kosten 
34710 Notariskosten 
34720 Advies en controle kosten 20.000 

002.20.05 Qoeluitkering rBUl 17.000 !! 22.749 !! 

34630 Geleverde diensten 17.000 22.749 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

Ornschrijving 

Belejd en projecten Samenlevjnq en Zom 

Directie en Stal Toezicht en Handhavinq 

Beleid en Advies Toezicht en Handhaving 

Sector Decentraal Overleg 

lnstitutionele Versterkinq Bestuurskracht 

Overiqe aanqeleqen heden 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Doeluitkerinq rBUl 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

-14 -

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll 

22.749 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijv ing Werke lijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQ lng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

002.20.06 lmglementatie Wolbes/Finbes (BU) !! !! 98.243 50.519 

34630 Geleverde diensten 98.243 50.519 

002.20.07 Sociaal I Nationaa l I Dialoog 22.777 15.000 45.000 40 875 

34630 Geleverde diensten 22.777 15.000 45.000 40.875 

ill!UQJ!!! Ontwikkelglannen mu) !! !! ZlLlZQ !! 

34630 Geleverde diensten 29.326 

llll2.2lLll9 .'.fe[betetlraject fioaocieel bebee[ (Bl J) ll ll I4. ll 

34630 Geleverde diensten 74 

ill!UllJ.1 Verbetertraject financ ieel b§h§er (01 Ell 309.383 400.300 400.300 363.433 

30000 Personee l van derden 220.300 300 
34630 Geleverde diensten 309.383 180.000 400.000 363.433 

002.20. 12 EU-OCTA aangelegenheden !! 10.000 16.500 13.440 

34130 Reis- en verblij fskosten 3.000 3.000 0 
344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 7.000 13.500 13.440 

!!!!Ull.,_Ll Bestuu rli jke Ontwikke ling Proqramma 63.800 75.000 !! !! 

34630 Geleverde diensten 63.800 75.000 

llll22lL14 eeG::~Q oe l e cap Mileu eo ~at1rn[ BQoai[e (BlJ) llll11 ll 32lLllll9. 5.5.filll 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 0 46.578 35.483 
10030 Sociale lasten 0 12.380 10. 190 
34630 Geleverde diensten 13.071 269.131 10.305 

llll2.2lL15 .'.fe[ste[~ i og fioaocieel bebee[ Bestuu[sa~~Q[d 4.5.141 ll 1Q4i99_ 62..624 

34630 Geleverde diensten 45. 141 104. 199 62.624 

002.20. 16 Opzetten afdeling Qeelnemingen !! !! 439.680 238.911 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 86. 136 94.890 
10020 Toelagen 0 305 
10030 Sociale lasten 25.098 27. 145 
34630 Geleverde diensten 328.446 11 6.571 

002.20. 17 Nieuwe visie en herinrichting organisatie !! !! 76.944 76.944 

34630 Geleverde diensten 76.944 76.944 

!!!!Ull...1l! Deeleneming TC:B economie & Toerisme !! !! 494.586 201 033 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 40.933 
10020 Toelagen 727 0 
10030 Sociale lasten 10.392 0 
34630 Geleverde diensten 442.534 201.033 

~ Revita li~at i e directie Samenlev ing & Z:org !! !! 439.680 14.713 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 12.513 11 .024 
10030 Sociale lasten 2.870 2.205 
34630 Geleverde diensten 424.297 1.484 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

002.20.06 

002 20.07 

002 20.08 

llll2.2lLll9 

00220. 11 

002 20.12 

002 20.13 

llll22lL14 

llll22lL15 

002 20.16 

411 20 

41 120 

411 20 

34300 

41 120 

411 20 

411 20 

411 20 

41 120 

41 120 

411 20 

Ornschrijving 

lmplementatie Wolbes/Finbes (BUl 

Overige ontvangsten van Nederland 

Sociaal I Nationaal I Dialoog 

Ontwikkelplannen (ElU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

.'.fe[betetlrnject fioaocieel bebee[ (Bl J) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Verb§tertraj§ct financieel behe§r (01 B) 

EU-OCTA aangelegenheden 

Diverse opbrengsten I inkornsten 

Bestuur1ijke Ontwikkeling Proqramma 

Overige ontvangsten van Nederland 

ee[SQoele cap Mile1i eo ~at1rn[ BQoairn (BlJ) 

Overige ontvangsten van Nederland 

.'.fe[ste[~iog fioaocieel bebee[ Best1Ju[sa~~Q[d 

Overige ontvangsten van Nederland 

Opz;etten afdeling Deelnemingen 

Overige ontvangsten van Nederland 

Nieuwe visie en herinrichting ornanisatie 

Overige ontvangsten van Nederland 

Peeleneming TCB economie & Toerisme 

Overige ontvangsten van Nederland 

Revitalisatie directie Samenleving & Zora 

Overige ontvangsten van Nederland 

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q 

Q 

ll 

Q 

Q 

Q 

lllL9I2 

90.972 

lli..340. 

149.340 

439.680 

439.680 

76.944 

494.585 

439.680 
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" Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve w1JZ1g1ng 1n van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q 98.243 Q 

98.243 

Q Q Q 

Q 29.326 Q 

29.326 

ll I4. ll 

74 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

ll 32lLllll9. lllL9I2 

328.089 90.972 

ll 104.199. ll 

104.199 

Q 439.680 Q 

439.680 

Q Q 

76.944 

Q Q 

494.585 

Q Q 

439.680 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

002.20.20 lnvulling hoofd Buraerzaken !! !! 197.856 !! 

34630 Geleverde diensten 197.856 

002.20.21 Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2 !! !! 54.960 43.932 

34630 Geleverde diensten 54.960 43.932 

!!!!UlUZ Qoorontwikkeling ICT - s~stemen !! !! 274.800 21 307 

34630 Geleverde diensten 274.800 21.307 

!!!!U!!.n Mobiliteit medewerke[l; ambtelijk aggaraat !! !! 219.840 !! 

34630 Geleverde diensten 219.840 

llll22lL24 Qodersteuoiog ~abioet Gezagbebbe[ !! !! 16.1295. 6.5.l35 

34630 Geleverde diensten 161.295 65.735 

002.20.25 Qoorontwikkeling integriteitsbeleid !! !! 193.554 !! 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 10.605 
10030 Sociale lasten 2.827 
34630 Geleverde diensten 180.122 

!l!!UlUQ Versterking co mmunicatiefunctie !! !! 354.849 47.284 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 22.195 15.680 
10030 Sociale lasten 5.1 17 3. 147 
34630 Geleverde diensten 327.537 28.457 

ill!UlUI Doorontwikkelen van begrotingsc~clu~ !! !! 225.759 6.975 

34630 Geleverde diensten 225.759 6.975 

002.20.28 Trainen van beleidsafdelingen !! !! 161.295 !! 

34630 Geleverde diensten 161.295 

002.20.29 Juridische ondersteuning 1.650 !! 105.880 103. 111 

34630 Geleverde diensten 1.650 105.880 103. 111 

002.20.30 Ogzet en ontwikkeling rekenkamer OLB !! !! 86.024 !! 

34630 Geleverde diensten 86.024 

ill!U!!.d1 Onderzoek subsidieverantwoord ing -BU !! !! 54.157 12 .720 

34630 Geleverde diensten 54. 157 12.720 

002.20.32 Verbetering financieel beheer 202 1 !! !! 382.477 19.506 

34630 Geleverde diensten 382.477 19.506 

002.20.33 Verbetering fi nancieel beheer 202 1 - Subsidie & BU !! !! 100.012 !! 

34630 Geleverde diensten 100.012 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Ba ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie inkornsten inkomsten inkomsten na inkomsten 

van he! primitieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

002 20.20 lnvu lling hoofd Buraerzaken 197.856 !! 197.856 !! 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 197.856 197.856 

002.20.21 Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2 54.960 !! 54.960 !! 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 54.960 54.960 

002 20.22 Qoorontwikkeling ICT - s~stemen 274.800 !! 274.800 !! 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 274.800 274.800 

002 20.23 Mobiliteit medewerke[l; ambtelijk aggaraat 219.840 !! 219.840 !! 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 219.840 219.840 

llll22lL24 Qodersteuoiog ~abioet Gezagbebbe[ 16.1295. !! 16.1295. !! 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 161.295 161.295 

002 20.25 Doorontwikkeling integriteitsbeleid 193.554 !! 193.554 !! 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 193.554 193.554 

002 20.26 Versterking co mmunicatiefunctie 354.849 !! 354.849 !! 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 354.849 354.849 

002 20.27 Qoorontwikkelen van begroting~c~clus 225.759 !! 225.759 !! 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 225.759 225.759 

002 20.28 Trainen van beleidsafdelingen 161.295 !! 161.295 !! 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 161.295 161.295 

002 20.29 Juridische ondersteuning 107.530 !! 105.880 !! 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 107.530 105.880 

002.20.30 Ogzet en ontwikkeling rekenkamer OLB 86.024 !! 86.024 !! 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 86.024 86.024 

002 20.30 Onderzoek subsidieverantwoording -BU 54. 157 !! 54.157 !! 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 54. 157 54. 157 

002 20.32 Verbetering financieel beheer 2021 !! !! 382.477 382.477 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 382.477 382.477 

002 20.33 Verbetering fi nancieel beheer 2021 - Subsidie & BU !! !! 100.012 100.012 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 100.012 100.012 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

002.30.01 Centrale huisvesting !! 3.396.300 3.343.428 3.23 1.047 

31000 Electriciteit 1.1 15.000 864.700 835.750 
34200 Water 130.000 73.000 70.429 
34340 Onderhoud airco's 80.000 43.500 42.350 
34350 Onderhoud riolering en beerputten 5.000 3.500 1.791 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 600.000 610.000 59 1.72 1 
34500 Huur gebouwen 1.206.300 1.238.428 1.217.537 
34510 Beveiligingskosten 230.000 310.000 279. 166 
34540 Verzekering Gebouwen 5.000 8.000 6.1 10 
34550 Kleine huisvestingskosten 25.000 36.300 30.687 
34900 Aanschaf materialen 0 156.000 155.506 

002.30.02 Centrale vervoer !! 199.500 203.300 194.062 

311 00 Brandstof 50.000 50.000 44.895 
34320 Onderhoud vervoermiddelen 83.000 81.800 80.539 
34420 Voorlich ting en promotie 0 600 328 
34560 Verzekering Vervoe rmiddelen 66.500 66.500 63.973 
34630 Geleverde diensten 0 4.400 4.328 

002.30.03 Centrale maqazijn !! 305.000 382.283 380.936 

34400 Kantoorbenodigdheden 150.000 11 3.000 11 2.514 
34490 Vergaderkosten 15.000 6.083 5.716 
34520 Schoonmaakkosten 40.000 32.500 32. 130 
34900 Aanschaf materialen 100.000 230.700 230.576 

002.30.04 Centrale inkoop !! 98.000 98.000 95.266 

34100 Dienstkleding 60.500 60.500 59.582 
34150 Representatiekosten 37.500 37.500 35.684 

Functie 003 - Burgerzaken 1.077.741 878.411 914.465 764.258 

003.00.01 Buraerzaken alqemeen 901.048 796.4 11 789.882 754.651 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 427.932 513.063 423.451 454.386 
10020 Toelagen 50.713 25.652 131.459 121.729 
10030 Sociale lasten 106.035 127.296 104.572 120.358 
10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 4.539 4.000 4.000 3.056 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
31000 Electriciteit 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 3.587 2.700 2.700 0 
34150 Representatiekosten 206 1.400 1.400 17 
343 10 Onderhoud machines 359 0 0 0 
344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 5.808 6.000 6.000 0 
34420 Voorli ch ting en promotie 0 3.000 3.000 0 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 3.513 5.200 5.200 153 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 0 
34460 Dru k- en kopieerwerk 4.493 4.500 4.500 2.356 
34630 Geleverde diensten 0 3.600 3.600 3.578 
34740 Schadevergoeding 0 0 0 0 
34810 Rijksleges 78.506 90.000 90.000 44.811 
34900 Aanschaf materialen 9. 162 10.000 10.000 4.208 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 51.296 0 0 0 
62210 Doorberekening Huisvesting SZ 154.901 0 0 0 

003.00.02 Verkiezinqen 176.693 82.000 7.000 2.290 

10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 0 0 0 0 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
34420 Voorlich ting en promotie 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 176.693 82.000 7.000 2.290 

llll3JllLll3 Straatnaamborden (Bl J) !! !! 15Jl52. !! 

34630 Geleverde diensten 15.052 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

003.00.01 

003.00.02 

llll3JllLll3 

34200 
342 10 
34220 
34240 
34260 
34280 
34300 

34300 
411 20 

411 20 

Ornschrijving 

Centrale huisvesting 

Centrale vervoer 

Centrale maqazijn 

Centrale inkoop 

Functie 003 - Burgerzaken 

Buraerzaken alqemeen 

Dienstverlening basisadministratie 
Paspoorten 
Huwelijken 
ldentiteitswijzen 
Rijksleges 
Naturalisatie/optiegelden 
Diverse opbrengsten I inkornsten 

Verkiezinqen 

Diverse opbrengsten I inkornsten 
Overige ontvangsten van Nederland 

Straatnaamborden (Bl J) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q 

Q 

Q 

321.398 

32 1.398 

119.655 
71.830 
23.901 
48.728 
57.284 

0 
0 

Q 

Q 
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Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

402.000 519.583 276.238 

402 .000 402 .000 255.238 

110.000 11 0.000 109.382 
115.000 11 5.000 45.411 
27.000 27.000 12.920 
50.000 50.000 52.025 

100.000 100.000 35.500 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

Q 15Jl52 Q 

15.052 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

llll3JillJl4 

003.00.05 

003.00.06 

llll3JllLllI 

003.00.08 

020. 10. 10 

020.10. 15 

34630 

34630 

34630 

34630 

34630 

10010 
10020 
10030 
30000 
31000 
311 00 
34100 
34130 
34150 
34200 
34310 
34320 
34410 
34420 
34430 
34450 
34460 
34630 
34700 
347 10 
34730 
34750 
34900 
62000 
62 100 
62 11 0 

10010 
10020 
10030 
34310 
34460 
62000 
62 100 
62 110 

Ornschrijving 

Verstrekkjnq paspoorten voor kinderen tot 12 jaar (Bl J) 

Geleverde diensten 

Verbetering Kwaliteit PIVA rBUl 

Geleverde diensten 

Communicatieplan- Voorkomen IP fraude rBUl 

Geleverde diensten 

Djqitaljserjnq akten Bumerzaken (Bl J) 

Geleverde diensten 

Tweede Kamer verkiezingen 2021 

Geleverde diensten 

Functie 020 - Eigendommen niet voor Open bare Dienst 
bestemd 

Realisatie-Unit Grondzaken 

Jaarwedden en uitkeringen 
Toelagen 
Sociale lasten 
Personeel van derden 
Electri cite it 
Brandstof 
Dienstkleding 
Reis- en verblij fskosten 
Representatiekosten 
Water 
Onderhoud machines 
Onderhoud vervoennniddelen 
Abonnementen en lidmaatschappen 
Voorlich ting en promotie 
lnvoerrechten/vracht en porti kosten 
Telefoon/intemet/Commun icatie 
Dnu k- en kopieerwerk 
Geleverde diensten 
Juridische kosten 
Notariskosten 
Metingskosten 
Boekingen ivm jaarrekening 
Aanschaf materialen 
Doorberekening kostenplaatsen 
Doorberekening Vervoermiddelen RO 
Doorberekening Huisvesting RO 

Realisatie-Unit Vergunningen 

Jaarwedden en uitkeringen 
Toelagen 
Sociale lasten 
Onderhoud machines 
Dnu k- en kopieerwerk 
Doorberekening kostenplaatsen 
Doorberekening Vervoermiddelen RO 
Doorberekening Huisvesting RO 

Steenbrekerjj 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 0 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 0 

Nadelig saldo hoofdfunctie 0 

- 21 -

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

1.009.995 

612.504 

364.640 
15.467 
85.865 

0 
0 
0 

2.250 
0 
0 
0 

4.582 
0 
0 
0 
0 
0 

42 1 
0 
0 

3.955 
20. 103 

0 
216 

47.022 
6.309 

61.675 

397.492 

248.792 
2.728 

61.754 
72 

11 7 
38.472 

6.309 
39.249 

16.573.058 
7.976 .167 

8.596.891 

Geraamde 
urtgaven 

primrtieve 
beg roting 

2020 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

1.061.499 

680.886 

489.076 
3.252 

120.258 
0 
0 
0 
0 

1.000 
500 

0 
0 
0 
0 

500 
1.000 

0 
400 

16.000 
0 

10.000 
37.900 

0 
1.000 

0 
0 
0 

380.613 

305.605 
369 

74.439 
0 

200 
0 
0 
0 

21.731.283 
4.025.282 

17.706.001 

Geraamde 
uitgaven na 
WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

1lL659. 

18.659 

54.529 

54.529 

845 

845 

L49B. 

7.498 

21.000 

21.000 

889.828 

656.054 

463.576 
9.567 

114.611 
0 
0 
0 
0 

1.000 
500 

0 
0 
0 
0 

500 
1.000 

0 
400 

16.000 
0 

10.000 
37.900 

0 
1.000 

0 
0 
0 

233.774 

188.450 
648 

44.476 
0 

200 
0 
0 
0 

26.385.640 
8. 801.915 

17.583.725 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2020 

ll 

ll 

m 
732 

lL5lIB 

6.586 

ll 

831.678 

602.309 

462.012 
9.741 

11 2.642 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

283 
0 
0 
0 

390 
0 

264 
0 
0 
0 

15.997 
0 

979 
0 
0 
0 

229.369 

185.622 
215 

43.532 
0 

21.391.222 
4.271.122 

17.120.100 

" 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

llll3JllLll4 

003.00.05 

003.00.06 

llll3JllLllI 

003.00.08 

411 20 

41 120 

41 120 

411 20 

411 20 

32000 
320 10 
32020 
33000 
34300 

Ornschrijving 

Verstrekkjnq paspoorten voor kinderen tot 12 jaar (Bl J) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Verbetering Kwaliteit PIVA rBUl 

Overige ontvangsten van Nederland 

Communicatieplan- Voorkomen IP fraude rBUl 

Overige ontvangsten van Nederland 

Djqitaljserjnq akten Bumerzaken (Bl J) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Tweede Kamer verkiezingen 202 1 

Overige ontvangsten van Nederland 

Functie 020 - Eigendommen niet voor Open bare Dienst 
bestemd 

Realisatie-Unit Grondzaken 

Erfpachten 
Administratie en uitzetkosten erfpachten 
Huurgronden 
Verkoop gebouwen en terreinen 
Diverse opbrengsten I inkornsten 

Realisatie-Unit Veraunninqen 

34100 Vergunningsrechten 
34270 Overige leges 

32040 

Steenbrekerjj 

Exploitatievergoeding 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 0 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 0 

Voordelig saldo hoofdfunctie 0 

- 22 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

2.81 0.575 

2.802.575 

2.743.390 
39.763 

6.642 
11.706 

1.075 

ll 

8.000 

7.976.167 
16.573.058 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

3.048.500 

3.040.500 

3.000.000 
35.000 

5.500 
0 
0 

ll 

8.000 

4.025.282 
21.731.283 

Geraamde 
inkomsten na 

WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

1J.L65a 

18.659 

54.529 

54.529 

845 

845 

IA9B. 

7.498 

21.000 

21.000 

3.048.500 

3.040.500 

3.000.000 
35.000 

5.500 
0 
0 

ll 

8.000 

8.801.915 
26.385.640 

Ba ten 

Werkelijke 
inkomsten 

van he! 
dienstjaar 

2020 

ll 

ll 

ll 

ll 

21.000 

21.000 

2.575.888 

2.571.888 

2.512.092 
52.248 

7.548 
0 
0 

ll 

4.000 

4.271.122 
21.391.222 

" 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarv erslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

130.00.00 

34130 
34140 
34330 
34420 
34430 
34550 
34630 
34900 

13lLlllLQ5 

34630 

130.00. 10 

34630 

14lL1QJlQ 

10010 
10020 
10030 
31000 
34100 
34130 
34150 
343 10 
344 10 
34420 
34430 
34460 
34530 
62000 
62300 
62310 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

Functie 130 - Raml1!1nbestrijding 

Rampenbestrijdinq 

Reis- en verblij fskosten 
Kosten opleiding/cursussen 
Onderhoud infrastructuur 
Voorlichting en promotie 
lnvoerrechten/vracht en port i kosten 
Kleine huisvestingskosten 
Geleverde diensten 
Aanschaf materialen 

Rampenbestrjjdjnq (BlJ) 

Geleverde diensten 

Geneeskundige Hulgverlening Ongevallen en Ramgen 

Geleverde diensten 

Functie 140 - Overige Beschermende Maatregelen 

l::jaodbav ioqsp[Q jecteo eo Ias~fQ[ces 

Jaarwedden en uitkeringen 
Toelagen 
Sociale lasten 
Electricite it 
Dienstkleding 
Reis- en verblij fskosten 
Representatiekosten 
Onderhoud mach ines 
Abonnementen en lidmaatschappen 
Voorlichting en promotie 
lnvoerrechten/vracht en port i kosten 
Dnu k- en kopieerwerk 
Leasekosten 
Doorbereken ing kostenplaatsen 
Doorbereken ing Vervoermiddelen TH 
Doorbereken ing Huisvesting TH 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 1 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1 

Nadelig saldo hoofdfunctie 1 

- 23 -

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

1.149.221 

110.350 

!! 

1llL35ll 

110.350 

!! 

1.038.870 

1fill.Lllill 

599.029 
52.537 

136.311 
0 

11.765 
0 

677 
2.042 

0 
0 

10 
965 

13.470 
81.22 1 

7.633 
133.21 1 

1.149.221 
160.834 

988 .386 

Geraamde 
urtgaven 

primrtieve 
beg roting 

2020 

750.390 

116.650 

1.500 

0 
0 
0 
0 

1.500 
0 

lli.15ll 

115. 150 

!! 

633.740 

filli4ll 

456.571 
50.982 

109.487 
0 
0 

2.000 
0 
0 
0 

500 
500 
500 

13.200 
0 
0 
0 

750.390 
295.150 

455.240 

Geraamde 
uitgaven na 
WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

1.108.321 

347.046 

1.500 

0 
0 
0 
0 

1.500 
0 

lli.fillli 

245.606 

99.940 

99.940 

761.275 

~ 

536.659 
84.523 

123.393 
0 
0 

1.000 
0 
0 
0 

500 
500 

1.500 
13.200 

0 
0 
0 

1.108.321 
525.546 

582.775 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2020 

842.620 

64.432 

!! 

64.432. 

64.432 

!! 

778.1 88 

IliL1fill 

579.009 
51.779 

133.087 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

330 
0 

513 
13.470 

0 
0 
0 

842.620 
108.296 

734.324 

" 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

13lLlllLll5 

130.00.10 

14lLtiLllll 

41120 

41120 

34130 
34270 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

Functie 130 - Ramoenbestrijding 

Rampenbestrijdinq 

Ra mpenbestrjjdjnq (BlJ) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Geneeskundige Hu lQverlening Ongevallen en RamQen 

Overige ontvangsten van Nederland 

Functie 140 - Overiqe Beschermende Maatregelen 

l::jaodbaviogsp[Qjecteo eo Ias~fQ[ces 

Casinorechten 
Overige leges 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 1 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1 

Voordelig saldo hoofdfunctie 1 

-24 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

160.834 

160.834 

Q 

110ll54 

110.854 

49.980 

49.980 

!! 

Q 

160.834 
1.149.221 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

295.150 

115.150 

Q 

lli.15ll 

115.150 

Q 

180.000 

1filLllOO 

180.000 
0 

295.150 
750.390 

Geraamde 
inkomsten na 

WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

525.546 

345.546 

Q 

245.fillli 

245.606 

99.940 

99.940 

180.000 

1filLllOO 

180.000 
0 

525.546 
1.108.321 

Ba ten 

Werkelijke 
inkomsten 

van he! 
dienstjaar 

2020 

108.296 

157.660 

Q 

10Llllll 

107.700 

49.960 

49.960 

-49.364 

~ 

-49.364 
0 

108.296 
842.620 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

21.QJ!QJ!Z 

210.00.03 

210JllLll4 

210.00.06 

210.00.08 

00000 
34300 
34330 
34550 
34630 
34900 
61000 

31000 
62000 
62110 

30000 
31000 
34200 
34450 
34540 
62000 
62110 

20200 
34140 

34630 
61000 
62000 

Opmerking 

Ornschrijv ing 

HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAl 

Functie 210 - Wegen Straten en Pleinen 

Dotatiefondsen 

Stelposten 
Onderhoud gebouwen 
Onderhoud infrastructuur 
Kleine huisvestingskosten 
Geleverde diensten 
Aanschaf materialen 
Rente- en afschrijvingskosten 

Straatverljchting 

Electricite it 
Doorbereken ing kostenplaatsen 
Doorbereken ing Huisvesting RO 

eublie~e ~QQ[Zieo i ogeo 

Personee l van derden 
Electricite it 
Water 
Te lefoon/intemet/Communicatie 
Verzekering Gebouwen 
Doorbereken ing kostenplaatsen 
Doorbereken ing Huisvesting RO 

Bijdrage Stichting Wegenfonds 

Rente 
Kosten opleiding/cursussen 

Pasangrahan rBUl 

Geleverde diensten 
Rente- en afschrijvingskosten 
Doorbereken ing kostenplaatsen 

Werke lijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

5.109.215 

93.280 
1.209.413 

0 
0 
0 

755.716 

0 
0 

551.692 

0 
0 

28.436 

ll 

ll 

Geraamde 
urtgaven 

primrtieve 
beg roting 

2020 

3.870.431 

2.247.936 

1.852.930 

100.000 
1.000.000 

0 
0 
0 

752.930 

ll 

ll 

ll 

ll 

bedrag bij Rente- en afschrijv ingskosten is in 2016 hergeclassificeerd en overgeheveld naar210.00.02. 

210.0Q.09 Monumentenzora 

10040 Overige vergoedingen niet via payroll 
30000 Personee l van derden 
34130 Reis- en verblijfskosten 
34630 Geleverde diensten 
34900 Aanschaf materialen 

210.00.10 Professionalisering/uggrading haven Bonaire (BU) 

10040 Overige vergoedingen niet via payroll 
34630 Geleverde diensten 

210.00.11 Ogslag vuurwerk Bonaire (BU) 

34330 Onderhoud infrastructuur 
34630 Geleverde diensten 

-25 -

ll 

ll 

ll 

5.000 
0 

16.000 

17.600 

17.600 

ll 

Geraamde 
uitgaven na 
WIJZIQ lng In 
dienstjaar 

2020 

14.784.357 

11.652.861 

1.482.230 

100.000 
629.300 

0 
0 
0 

752.930 

ll 

ll 

ll 

ll 

5.000 
0 

5.000 

17.600 

17.600 

352.340 

125.000 
227.340 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2020 

8.233.794 

6.019.972 

1.591 811 

93.193 
745.686 

0 
0 
0 

752.932 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

125.000 
48.259 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

210.00.03 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 2 -VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 

34300 
41120 

Functie 210 -Wegen Straten en Pleinen 

Dotatiefondsen 

Diverse opbrengsten I inkornsten 
Overige ontvangsten van Nederland 

Straatverljchting 

P11bljeke voorzienjnqen 

Bijdrage Stichtinq Weqenfonds 

Pasangrahan rBUl 

34630 Geleverde diensten 

Monumentenzora 

Professionaliserinq/upqradinq haven Bonaire (BLJ) 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Opslag vuurwerk Bonaire rBUl 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 

-26 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

12.129.521 

ill 

711 

!! 

!! 

!! 

!! 

!! 

!! 

113.670 

Ba ten 

Geraannde Geraannde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

1.640.300 12.797.459 667 .761 

!! !! 

!! !! !! 

!! !! !! 

!! !! !! 

!! !! !! 

!! !! !! 

!! !! !! 

!! !! !! 

!! !! 

227.340 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

210JllL12 Meeda[ig uit1tQe[iogsp[Qgrnmma wegeo BQoa irn 25.154 ll 6Jl9ll2N lIBfi2llll 

34630 Geleverde diensten 25. 154 6.090.276 966.200 

210.00. 13 Eenmaliq impuls weqen ll ll 3.359.380 2.970.099 

34630 Geleverde diensten 3.359.380 2.970.099 

2JJL1j)Jl.Q Beheer Ogen bare Werken-Onderhoud Ogen bare Werken 451.028 356.406 341.035 318.603 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 265.275 280.253 268.259 250.870 
10020 Toelagen 4.752 369 0 0 
10030 Sociale lasten 50.472 52.699 49.691 45.911 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
34100 Dienstkleding 13.500 0 0 0 
34150 Representatiekosten 1.332 1.800 1.800 0 
34420 Voorlich ting en promotie 0 0 0 0 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 109 500 500 0 
34530 Leasekosten 7.657 8.200 8.200 7.657 
34900 Aanschaf materialen 2.985 3.000 3.000 1.076 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 13.089 9.585 9.585 13.089 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 81.22 1 0 0 0 
62 100 Doorberekening Vervoermiddelen RO 9.463 0 0 0 
62 11 0 Doorberekening Huisvesting RO 1.173 0 0 0 

Functie 211 - Verkeersmaatregelen te land 160.770 164.805 174.964 136.268 

2.11J!llJ!Z Commissie Personenvervoer ll 5.000 5.000 ll 

10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 5.000 5.000 
34630 Geleverde diensten 0 0 

2.1Ll.QJ)Q Bureau Rijbewijzen 160.770 159.805 169.964 136.268 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 103.147 130.4 10 138.2 15 109.457 
10020 Toelagen 1.638 704 1.073 1.739 
10030 Sociale lasten 23.345 28.4 11 30.396 24.788 
34100 Dienstkleding 1.930 0 0 0 
344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 48 280 280 285 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 0 0 0 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 12.824 0 0 0 
62300 Doorberekening Vervoermiddelen TH 3.816 0 0 0 
623 10 Doorberekening Huisvesting TH 14.022 0 0 0 

Functie 222 - Verkeersmaatregelen te Water 1.833 .726 1.457.690 2.956.532 2.077.554 

222.00.01 Haven en Loodswezen Alqemeen B:eheer 962.962 843.386 878.565 817.623 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 430.526 504.013 537.787 449.664 
10020 Toelagen 189. 134 85.569 93.379 150.400 
10030 Sociale lasten 109.983 142.304 11 9.399 11 5. 148 
10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 0 0 0 0 
30000 Personeel van derden 123.439 100.000 11 5.500 98.998 
31000 Electri cite it 0 0 0 0 
311 00 Brandstof 0 0 0 0 
34100 Dienstkleding 3.774 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 9.242 7.000 7.000 1.221 
34140 Kosten opleiding/cu rsussen 0 0 0 0 
34150 Representatiekosten 70 700 1.700 1.070 
34200 Wate r 0 0 0 0 
34310 Onderhoud machines 40 0 0 0 
34420 Voorlich ting en promotie 107 0 0 0 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 0 0 0 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 690 800 800 673 
34530 Leasekosten 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 0 0 0 
34720 Adv ies en controle kosten 0 0 0 0 
34830 Vergunn ingsrech ten 5.807 1.700 1.700 0 
34900 Aanschaf materialen 1.292 1.300 1.300 448 
61000 Rente- en afsch rij vingskosten 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 55.572 
62300 Doorberekening Vervoermiddelen TH 3.816 
62310 Doorberekening Huisvesting TH 29.472 

- 27 -



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

210JllL12 

210.00.13 

210.10.00 

222.00.01 

411 20 

41 120 

34270 

34100 
34120 
34140 
34300 
41 120 

Ornschrijving 

Meeria rjq 11jtvoerjnqsproara mma weqen Bonajre 

Overige ontvangsten van Nederland 

Eenmaliq impuls weqen 

Overige ontvangsten van Nederland 

Beheer OQenbare Werken-Onderhoud OQenbare Werken 

Functie 211 - Verkeersmaatregelen te land 

Commissie Personenvervoer 

Bureau Rijbewijzen 

Overige leges 

Functie 222 - Verkeersmaatregelen te Water 

Haven en I oodswezen Algemeen Beheer 

Vergunningsrech ten 
Precariorechten 
Lig-, loads- en meergelden 
Diverse opbrengsten I inkornsten 
Overige ontvangsten van Nederland 

- 28 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

lL115A3ll 

6. 11 5.430 

3.359.380 

3.359.380 

ll 

ll 

116.589 

2.423.741 

937.290 

0 
0 

933.519 
3.771 

0 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

ll fiJl9ll2N ll 

6.090.276 

ll 3.359.380 ll 

3.359.380 

ll ll ll 

ll ll ll 

115.000 11 5.000 68. 11 3 

1.525.300 3.005.463 599.648 

1.500.000 1.500.000 579.402 

0 0 0 
0 0 0 

1.500.000 1.500.000 579.402 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

222JillJl2 

00000 
31000 
311 00 
34130 
34200 
34320 
34330 
34350 
34420 
34430 
34500 
34510 
34540 
34550 
34560 
34630 
34900 
40400 
61000 
62000 
62300 
623 10 

222.00.05 

34630 

222.00.06 

34630 

Ornschrijving 

~adeo piereo boeieo eo vaartu igeo 

Stelposten 
Electriciteit 
Brandstof 
Reis- en verblij fskosten 
Water 
Onderhoud vervoennniddelen 
Onderhoud infrastructuur 
Onderhoud rio lering en beerputten 
Voorli chting en promotie 
lnvoerrechten/vracht en porti kosten 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Verzekering Vervoennniddelen 
Geleverde diensten 
Aanschaf materialen 
Algemene Bestedingsbelasting 
Rente- en afschrijvingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 
Doorberekening Vervoermiddelen TH 
Doorberekening Huisvesting TH 

Professionalisering/uggrading haven Bonaire (BU) 

Geleverde diensten 

Verlenging Zuidgier Kralendijk -BU 

Geleverde diensten 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 2 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2 

Nadelig saldo hoofdfunctie 2 

- 29 -

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

!lliLI64 

0 
98.344 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

531 
234.842 

97.920 
0 

54.555 
384.572 

!! 

!! 

5.109.215 
667.761 

4.441 .454 

Geraamde 
urtgaven 

primrtieve 
beg roting 

2020 

li14.Jll4 

0 
0 

20.000 
0 
0 

30.000 
120.000 

0 
0 
0 
0 

275.000 
0 
0 

7.200 
0 

1.000 
0 

161.104 

!! 

!! 

3.870.431 
1.640.300 

2.230.131 

Geraamde 
uitgaven na 
WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

5filllll4 

0 
0 

20.000 
0 
0 

70.000 
63.500 

0 
0 
0 
0 

275.000 
0 
0 

7.200 
0 

1.000 
0 

161.104 

13.805 

13.805 

1.466.358 

1.466.358 

14.784.357 
12.797.459 

1.986.898 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2020 

fil5filll 

0 
0 

8.448 
0 
0 

58.785 
30.928 

0 
0 
0 
0 

275.710 
0 
0 
0 
0 

54 
0 

161. 104 

!! 

724.900 

724.900 

8.233.794 
667.761 

7.566.034 

" 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

34122 
34127 
34140 
34300 
34310 

41120 

41120 

Ornschrijving 

Kaden pjeren boejen en vaa rtujqen 

Wate r1evering schepen 
Registratie, Vergunning & Certificering Vaartuigen 
Lig-, loads- en meergelden 
Diverse opbrengsten I inkornsten 
Doorberekening aan derden 

Professionaliserinq/upqradinq haven Bonaire (BLJ) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Verlenging Zuidpier Kralendijk -BU 

Overige ontvangsten van Nederland 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 2 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2 

Voordelig saldo hoofdfunctie 2 

-30 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

2.llJm 

6.551 
12.777 

765 
0 
0 

Q 

1.466.358 

12.129.521 
5.109.215 

7.020.306 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

25.;iQQ 

20.000 
5.000 

300 
0 
0 

Q 

Q 

1.640.300 
3.870.431 

Geraamde 
inkomsten na 

w1JZ1g1ng 1n 
dienstjaar 

2020 

25.;iQQ 

20.000 
5.000 

300 
0 
0 

13.805 

1.466.358 

12.797.459 
14.784.357 

Ba ten 

Werkelijke 
inkomsten 

van he! 
dienstjaar 

2020 

2lL24Q 

4.592 
15.207 

447 
0 
0 

Q 

Q 

667.761 
8.233 .794 

" 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN 2.006.834 1.624.984 3.339.851 1.543.452 

Functie 300 - Economische Zaken 1.033.763 803.076 776.312 771.813 

300.00.05 Dienst Economische Zaken directie TH 965.708 735.021 708.257 703.758 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 533.745 578.572 555.354 557.301 
10020 Toelagen 78.873 7.608 10.736 10.707 
10030 Sociale lasten 136.800 139.341 132.667 133.618 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
31000 Electricite it 0 0 0 0 
311 00 Brandstof 0 0 0 0 
34100 Dienstkleding 9.015 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 16.869 6.000 6.000 0 
34150 Representatiekosten 127 500 500 361 
34310 Onderhoud machines 0 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 0 0 0 0 
34420 Voorlich ting en promotie 841 1.000 1.000 879 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 0 500 500 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 1.029 500 500 0 
34500 Huur gebouwen 0 0 0 0 
34530 Leasekosten 0 0 0 0 
34540 Verzekering Gebouwen 0 0 0 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 0 0 0 
34900 Aanschaf materialen 43 1.000 1.000 893 
42 100 Subsidies/bijdragen 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 64. 121 
62300 Doorberekening Vervoermiddelen TH 19.081 
623 10 Doorberekening Huisvesting TH 105. 166 

300. 10.00 Unit Economie 68.055 68.055 68.055 68.055 

42 100 Subsidies/bijdragen 68.055 68.055 68.055 68.055 

Functie 310 - Handel en lndustrie 131.545 129.694 373.234 155.558 

3JJLlllLllll Handel en jndustrje ill.545 lliJill4 lliJill4 lliJill4 

34630 Geleverde diensten 0 0 0 0 
42 100 Subsidies/bijdragen 127.834 127.834 127.834 127.834 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 3.711 1.860 1.860 1.860 

Opmerking 
bedrag bij Rente - en afschrijvingskosten is in 2015 hergeclassificeerd. 

310.00.05 Economische Ontwikkeling Bonaire (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

310.00.06 Ogrichting Trade & Investment Board (BU) !! !! 18.422 !! 

34630 Geleverde diensten 18.422 

310.00.07 Actualise ring Visie & Ambitie Bona ire (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

310.00.08 Ogstellen Strategisch Toerisme Plan (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

310.00.09 Quurzaamheid~graadmeter (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

300.10.00 

3JJLQlLllQ 

310.00.05 

310.00.06 

310.00.07 

310.00.08 

310.00.09 

34100 

32030 

34630 
41120 

41120 

41120 

41120 

41120 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN 

Functie 300 - Economische Zaken 

Dienst Economische Zaken directie TH 

Unit Economie 

Vergunningsrechten 

Functie 310 - Handel en lndustrie 

Handel en jndustrje 

Verhuur gebouwen 

Economische Ontwikkeling Bonaire rBUl 

Geleverde diensten 
Overige ontvangsten van Nederland 

Ogrichting Trade & Investment Board (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Actualise ring Visie & Ambitie Bona ire (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Ogstellen Strategisch Toerisme Plan (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Duurzaamheidsgraadmeter (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

1.921.896 

107.347 

Q 

107.347 

107.347 

249.454 

2AM54 

249.454 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

-32 -

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

309.000 2.110.778 358.463 

100.000 100.000 92.539 

Q Q Q 

100.000 100.000 92.539 

100.000 100.000 92.539 

200.000 443.543 251.262 

2lllLllOO 2lllLllOO 2.5i262. 

200.000 200.000 251.262 

Q Q Q 

Q 18.422 Q 

18.422 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

3iOJllL1Q Opzet en 11jtbrniw Bonajre (BlJ) ll ll filLllllll ll 

34630 Geleverde diensten 60.000 

310.00. 11 Bereikbaarheid rBUl ll ll 134. 186 ZJi1Q 

34630 Geleverde diensten 134.186 2.915 

~ Oredits rBUl ll ll 22.950 llJ!Qll 

34630 Geleverde diensten 22.950 22.950 

310.0Q. 13 Project Management FOB rBUl ll ll 4ll2. ll 

34630 Geleverde diensten 402 

3.10JllL14 Cost of Dojnq Busjness (Bl J) ll ll L5l.lll ll 

34630 Geleverde diensten 7.580 

Functie 341 - Overige agrarische zaken jacht en visserij 841.526 692.214 2.190.305 616.080 

341.00.02 Bevordering landbouw/ veetee lU visserij 45.845 57.000 68.285 65. 194 

34150 Representatiekosten 
34330 Onderhoud infrastructuu r 
34420 Voorlich ting en promotie 0 0 0 0 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 434 1.000 2. 100 1.987 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 0 1.000 200 196 
345 10 Beveil igingskosten 0 0 0 0 
34900 Aanschaf materialen 28.899 30.000 50.085 47.254 
34920 VeeNeevoe r 16.513 25.000 15.900 15.756 

341.00.03 Dierenzora 113.677 144.471 154.471 104.959 

30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
31000 Electri cite it 0 0 0 0 
42 100 Subsidies/bijdragen 109.656 144.471 154.471 104.959 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 0 
62 110 Doorberekening Huisvesting RO 4.022 

341.00.05 I andbouwontwikkeling Bonaire incl. slachthuis - BU ll ll 1.558.235 45.770 

34630 Geleverde diensten 1.558.235 45.770 

341.10.00 Beheer Og§nbare Werken-Uitvoering I W 682.004 490.743 409.314 400. 158 

00000 Stelposten 0 0 0 0 
10010 Jaarwedden en uitkeringen 354.868 347.209 295.906 293.397 
10020 Toelagen 8.030 3.490 4.800 3. 152 
10030 Sociale lasten 64.516 61.279 51.128 50.070 
34100 Dienstkleding 4.073 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 0 1.000 0 0 
34150 Representatiekosten 1.090 600 1.600 1.500 
343 10 Onderhoud machines 0 10.000 510 509 
34330 Onderhoud infrastructuur 31.813 50.000 12. 110 12. 104 
344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 0 0 0 0 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 0 26.095 24.469 
42000 Onderstand & Steun behoeftigen 4.931 8.675 8.675 6.467 
42 100 Subsidies/bijdragen 0 0 0 0 
61000 Rente- en afsch rij vingskosten 8.490 8.490 8.490 8.490 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 68.396 0 0 0 
62 100 Doorberekening Vervoermiddelen RO 9.463 0 0 0 
62 11 0 Doorberekening Huisvesting RO 126.335 0 0 0 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 3 2.006.834 1.624.984 3.339.851 1.543.452 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3 358.463 309.000 2.110.778 358.463 

Nadelig saldo hoofdfunctie 3 1.648.371 1.315.984 1.229.073 1.184.989 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

3JJLlllL1Q 

310.00.11 

310.00.12 

310.00.13 

3JJLlllL14 

341.00.02 

Ornschrijving 

Opzet en ujtbrniw Bonajre (BlJ) 

34630 Geleverde diensten 
41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Bereikbaarheid rBUl 

34630 Geleverde diensten 
41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Oredits rBUl 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Project Management EOB (BU) 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Cost of Dojnq Busjness (Bl J) 

34630 Geleverde diensten 
41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Functie 341 - Overige agrarische zaken jacht en visserij 

Bevordering landbouw/ veetee lU visserij 

34270 Overige leges 
34300 Diverse opbrengsten I inkornsten 

42100 T enugstoring Su bsidie/bijdragen 

I andbouwontwikkeling Bonaire incl. slachthuis - BU 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Beheer Open bare Werken-Uitvoering I W 

34300 Diverse opbrengsten I inkornsten 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 3 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3 

Voordelig saldo hoofdfunctie 3 

-34 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

1.565.095 

6.860 

5.985 
875 

ll 

1.558.235 

ll 

1.921.896 
2.006.834 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

9.000 

9.000 

9.000 
0 

ll 

ll 

ll 

309.000 
1.624.984 

Geraamde 
inkomsten na 

WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

0 
60.003 

ll 

0 
134.186 

22.950 

402 

0 
7.580 

9.000 
0 

ll 

1.558.235 

ll 

2.110.778 
3.339.851 

Ba ten 

Werkelijke 
inkomsten 

van he! 
dienstjaar 

2020 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

14.331 
330 

ll 

ll 

ll 

358.463 
1.543.452 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

400. 10.00 

480.00.01 

4l.llLlillJlll 

480.00.09 

480.00. 10 

480.00. 11 

482.00. 10 

Ornschrijv ing 

HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS 

Functie 400 - Alqemeen Beheer 

Educatie en Welzijn 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 
10020 Toelagen 
10030 Sociale lasten 
30000 Personee l van derden 
34130 Reis- en verblij fskosten 
34150 Representatiekosten 
343 10 Onderhoud machines 
344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 
34420 Voorlichting en promotie 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 
34630 Geleverde diensten 
34720 Adv ies en controle kosten 
42 100 Subsidies/bijdragen 
62000 Doorbereken ing kostenplaatsen 
62200 Doorbereken ing Vervoermiddelen SZ 
622 10 Doorbereken ing Huisvesting SZ 

Functie 480 - Gemeenscha1111!1lijke uitgaven I inkomsten 
van het Onderwijs 

Schoo ltransport 

34460 Dnu k- en kopieerwerk 
34630 Geleverde diensten 
34960 Vervoerskosten 

01te[ige QOderwiis aaogelegeobedeo 

00000 Stelposten 
34300 Onderhoud gebouwen 
34500 Huur gebouwen 
34540 Verzekering Gebouwen 
34960 Vervoerskosten 
42 100 Subsidies/bijdragen 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 
611 10 Afschrijv ing huisvesting scho len 
62000 Doorbereken ing kostenplaatsen 
62210 Doorbereken ing Huisvesting SZ 

Opmerking 
bedrag bij Rente - en afschrijv ingskosten is in 2015 hergeclassificeerd. 

34630 

34630 

34630 

42 100 

Verharding terrein Brede ~choo l Papa Corne~ - (BU) 

Geleverde diensten 

Bijdrage OCW onderwijshuisvesting Bona ire 

Geleverde diensten 

Bijdrage CO 2 scan scholen 

Geleverde diensten 

Functie 482 - Volwasseneneducatie 

Volwassen educatie 

Subsidies/bijdragen 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 4 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4 

Nadelig saldo hoofdfunctie 4 

- 35 -

Werke lijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

2.506.365 

816.515 

816.515 

431.886 
5. 11 6 

111 .829 
0 

6.613 
0 

1.11 5 
0 

8.271 
271 

1.108 
0 

162.495 
45.313 

0 
42.499 

1.030.549 

304.632 

0 
0 

304.632 

652221 

0 
12.411 

0 
0 
0 

325.926 
11.733 

266.762 
0 

35.388 

73.696 

73.696 

!! 

!! 

659.301 

659.301 

659.301 

2.506.365 
11.619 

2.494.746 

Geraamde 
urtgaven 

primrtieve 
beg roting 

2020 

2.505.962 

777.155 

777. 155 

478. 193 
4.722 

123.744 
0 

2.000 
500 

0 
200 

5.000 
300 

0 
0 

162.496 
0 
0 
0 

1.033.506 

290.000 

0 
0 

290.000 

lli.5lIB 

0 
100.000 

0 
38.000 

0 
331.451 

5.864 
268. 191 

0 
0 

!! 

!! 

!! 

695.301 

695.301 

695.301 

2.505.962 
8.500 

2.497.462 

Geraamde 
uitgaven na 
WIJZIQ lng In 
dienstjaar 

2020 

7.758.589 

793.698 

793.698 

482.288 
17.789 

123. 125 
0 
0 

500 
0 

200 
7.000 

300 
0 
0 

162.496 
0 
0 
0 

6.269.590 

305.000 

0 
0 

305.000 

lli.5lIB 

0 
24.990 

0 
38.000 

0 
406.461 

5.864 
268.191 

0 
0 

!! 

5. 186.084 

5. 186.084 

35.000 

35.000 

695.301 

695.301 

695.301 

7.758.589 
5.229.584 

2.529.005 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2020 

7.660.627 

768.433 

768.433 

465.674 
15.541 

11 9.570 
0 
0 
0 
0 
0 

5. 144 
0 
0 
0 

162.504 
0 
0 
0 

6.196.893 

295.912 

0 
0 

295.912 

lliJ.lfil 

0 
10.468 

0 
33.352 

0 
398.050 

5.864 
267. 163 

0 
0 

!! 

5. 186.084 

5. 186.084 

!! 

695.301 

695.301 

695.301 

7.660.627 
5.228.005 

2.432.622 

" 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

480.00.09 

480.00.10 

480.00.11 

482.00.10 

34270 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS 

Functie 400 -Alqemeen Beheer 

Educatie en Welzijn 

Functie 480 - Gemeenschapoelijke uitgaven I inkomsten 
van het Onderwijs 

Schooltransport 

Overige leges 

Overjqe onderwjjs aangelegenheden 

34300 Diverse opbrengsten I inkornsten 

41120 

41120 

41120 

Verhardinq terrein Brede school Papa Cornes - rBUl 

Overige ontvangsten van Nederland 

Bijdrage OCW onderwijshuisvesting Bona ire 

Overige ontvangsten van Nederland 

Bijdrage CO 2 scan scholen 

Overige ontvangsten van Nederland 

Functie 482 - Volwasseneneducatie 

Volwassen educatie 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 4 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4 

Voordelig saldo hoofdfunctie 4 

- 36 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

11.619 

!! 

ll 

11 .619 

ll 

ll 

ll 

ll 

!! 

ll 

11.619 
2.506.365 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

8.500 

!! 

ll 

8.500 

ll 

ll 

ll 

ll 

!! 

ll 

8.500 
2.505.962 

Geraamde 
inkomsten na 

WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

5.229.584 

!! 

ll 

8.500 

ll 

ll 

5. 186.084 

5.186.084 

35.000 

35.000 

!! 

ll 

5.229.584 
7.758.589 

Ba ten 

Werkelijke 
inkomsten 

van he! 
dienstjaar 

2020 

5.228.005 

!! 

ll 

6.921 

ll 

ll 

5.186.084 

5.186.084 

35.000 

35.000 

!! 

ll 

5.228.005 
7.660.627 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

HOOFDFUNCTIE 5 - CUL TUUR EN RECREATIE 4.912.211 4.523.180 4.472.015 4.112.351 

Functie 510 - 011enbaar Bibliotheekwerk 437.868 334.529 357.834 340.609 

510.00.00 Bibliotheken en leeszalen 429.955 334.529 357.834 340.609 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 240.678 239.363 258.736 255.336 
10020 Toelagen 1.718 4.562 4.862 1.241 
10030 Sociale lasten 57.541 57. 104 60.736 60.331 
31000 Electricite it 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 0 0 0 0 
34150 Representatiekosten 0 900 900 0 
34200 Water 0 0 0 0 
343 10 Onderhoud machines 1.213 0 0 0 
344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 58 700 700 0 
34420 Voorlich ting en promotie 12.523 15.000 11 .000 7. 154 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 807 1.200 1.200 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 310 700 700 
34500 Huur gebouwen 0 0 0 
345 10 Beveiligingskosten 0 0 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 0 0 
34900 Aanschaf materialen 9.876 15.000 19.000 16.548 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 25.649 0 0 0 
62210 Doorberekening Huisvesting SZ 79.582 0 0 0 

510.00.05 Herinrichting bibliotheek rBUl 7.913 !! !! !! 

34140 Kosten opleiding/cu rsussen 
34420 Voorlich ting en promotie 0 
34630 Geleverde diensten 7.913 

Functie 530 - S11ort 1.479.084 1.1 18.899 1.112.425 882.407 

530.00.01 Sport Algemeen Beheer 635.661 612.400 578.854 487. 151 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 296.414 380.219 350. 116 356.241 
10020 Toelagen 2.834 3.050 6.784 2.409 
10030 Sociale lasten 61.671 78.982 71.805 73.604 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
31000 Electri cite it 0 0 0 0 
311 00 Brandstof 0 0 0 0 
34100 Dienstkleding 2.558 0 0 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 3. 100 0 3.100 3. 100 
34130 Reis- en verblij fskosten 2.009 5.500 2.500 2.253 
34150 Representatiekosten 100 700 700 0 
34200 Water 0 0 0 0 
34310 Onderhoud machines 0 0 0 0 
34320 Onderhoud vervoerrniddelen 0 0 0 0 
34330 Onderhoud infrastructuu r 0 0 0 0 
34420 Voorlich ting en promotie 37.509 50.000 50.000 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 0 300 300 
34530 Leasekosten 0 0 0 
34540 Verzekerin g Gebouwen 0 0 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 59.037 50.000 20.900 
34900 Aanschaf materialen 1.800 5.000 8.000 7.707 
34960 Vervoerskosten 39. 143 37.000 63.000 38.541 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 1.649 1.649 1.649 3.296 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 65.832 0 0 0 
62200 Doorberekening Vervoermiddelen SZ 3.484 0 0 0 
622 10 Doorberekening Huisvesting SZ 58.522 0 0 0 

53lLlillJl2 Bujtensportaccommodaties lillI.165 39i555 39i555 ~ 

30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
31000 Electri cite it 0 0 0 0 
34200 Water 0 0 0 0 
34330 Onderhoud infrastructuu r 92.390 100.000 100.000 74.780 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 0 
34500 Huur gebouwen 0 0 0 0 
42100 Subsidies/bijdragen 0 0 0 0 
42 110 Subsidies/bijdragen aan overheid NV's 0 0 0 0 
61000 Rente- en afschrijvingskosten 383.634 291.555 291.555 291.555 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 0 0 0 0 
62210 Doorberekening Huisvesting SZ 22 1.140 0 0 0 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

510.00.05 

530.00.01 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 5 -CUL TUUR EN RECREATIE 

Functie 510 - Openbaar Bibliotheekwerk 

Bibliotheken en leeszalen 

34300 Diverse opbrengsten I inkornsten 
41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Herinrichting bibliotheek rBUl 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 

Functie 530 - Sport 

Sport Alqemeen Beheer 

34300 Diverse opbrengsten I inkornsten 
41120 Overige ontvangsten van Nederland 
42000 Onderstand & Steun behoeftigen 

B11jtensportaccommodaties 

34300 Diverse opbrengsten I inkornsten 
42100 T enugstoring Su bsidie/bijdragen 

-38 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

1.060 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

1.500 28.572 10.000 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q 27.072 10.000 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

530.00.04 Overige sgort aangelegenheden 108.331 114.944 114.944 6.494 

42 100 Subsidies/bijdragen 108.331 114.944 114.944 6.494 

530.00.05 Buurtsportcoach (BUl !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

530.00.06 Sgort- en sgeelvoorz;ieningen (BU) 37.928 !! llJ!ll ~ 

34630 Geleverde diensten 37.928 27.072 22.426 

Functie 540 - Kunst 828.533 885.576 817.580 778.940 

54lLlllLll1 Set:YiciQ di ~ulturn Arte i I iternturn 2ll4i5ll llill.61 24IlIB5. 24.M.10 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 186.241 254.797 197.238 199.22 1 
10020 Toelagen 8.348 1.106 4.774 4.750 
10030 Sociale lasten 41.081 58.258 44. 153 44.438 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
31000 Electricite it 0 0 0 0 
311 00 Brandstof 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 685 1.100 1.1 00 
34150 Representatiekosten 0 0 0 
34200 Water 0 0 0 
34310 Onderhoud machines 0 0 0 
34320 Onderhoud vervoennniddelen 0 0 0 
34350 Onderhoud riolering en beerputten 0 0 0 
34420 Voorlich ting en promotie 500 500 
34450 Telefoon/intemet/Commun icatie 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 100 100 
34540 Verzekerin g Gebouwen 0 0 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 0 
34900 Aanschaf materialen 0 0 
42 100 Subsidies/bijdragen 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 34. 198 
622 10 Doorberekening Huisvesting SZ 13.597 

540.00.02 Kunst en cu ltuur 544.383 569.7 15 569.715 530.531 

00000 Stelposten 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 0 5.000 1.500 1.450 
34150 Representatiekosten 0 200 200 0 
34420 Voorli ch ting en promotie 81.796 100.000 73.500 63.038 
34540 Verzekerin g Gebouwen 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 100 100 0 
34900 Aanschaf materialen 505 600 600 0 
34960 Vervoerskosten 0 0 0 0 
42 100 Subsidies/bijdragen 462.082 463.815 493.815 466.043 

540.00.03 Festival del Caribe !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

Functie 541 - Oudheidkunde I Musea 2.284 6.990 6.990 844 

541.00.00 Oudheidkunde/musea UM 6.990 6.990 844 

34130 Reis- en verblij fskosten 2.284 2.300 2.300 844 
34420 Voorlich ting en promotie 0 0 0 0 
34500 Huur gebouwen 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 4. 190 4. 190 0 
34900 Aanschaf materialen 0 500 500 0 
42 100 Subsidies/bijdragen 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

530.00.04 

530.00.05 

530.00.06 

540.00.03 

541.00.00 

42100 

34630 
41120 

41120 

34300 
34631 

42010 

Ornschrijving 

Overiqe sport aanqeleqenheden 

Terugstoring Subsidie/bijdragen 

Buurtsportcoach (BUl 

Geleverde diensten 
Overige ontvangsten van Nederland 

Sport- en speelvoorzieninqen (8LJ) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Functie 540 - Kunst 

Servjcjo dj Kultura Arte j I jteratura 

Kunst en cultuur 

Festival del Caribe 

Diverse opbrengsten I inkornsten 
Geleverde diensten 

Functie 541 - Oudheidkunde I Musea 

Oudheidkunde/musea 

Bijdragen van derden 

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q 

Q 

!! 

Q 

Q 

Q 

!! 

Q 

-40 -

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q 

10.000 

Q Q Q 

Q Q 

27.072 

!! !! !! 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

!! !! !! 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

345 10 
42 100 
42 110 
62000 
62 110 

34150 
34330 
34420 
42 100 

Omschrijving 

Functie 560 - Maatschappelijke leefbaarheid en 
en Openlucht recreatie 

Bevorderinq toerisme 

Beveil igingskosten 
Subsidies/bijdragen 
Subsidies/bijdragen aan overheid NV's 
Doorberekening kostenplaatsen 
Doorberekening Huisvesting RO 

Volksfeesten 

Representatiekosten 
Onderhoud infrastructuu r 
Voorlich ting en promotie 
Subsidies/bijdragen 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 5 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5 

Nadelig saldo hoofdfunctie 5 

- 41 -

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

2.164.442 

2.004. 146 

1.925.978 
0 

78. 168 

160.297 

0 
47.602 
37.795 
74.900 

4.912.211 
1.060 

4.911.151 

Geraamde 
urtgaven 

primrtieve 
beg roting 

2020 

2.177.186 

2.004.978 

79.000 
0 

1.925.978 
0 
0 

172.208 

0 
55.000 
40.000 
77.208 

4.523.180 
1.500 

4.521 .680 

Geraamde 
uitgaven na 
WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

2.177.186 

2.004.978 

79.000 
0 

1.925.978 
0 
0 

172.208 

0 
55.000 
40.000 
77.208 

4.472.015 
28.572 

4. 443.443 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2020 

2.109.550 

2.004. 146 

78. 168 
0 

1.925.978 
0 
0 

105.405 

0 
0 

36.005 
69.400 

4.112.351 
10.000 

4.102.351 

" 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

34300 

Ornschrijving 

Functie 560 - Maatschappelijke leefbaarheid en 
en Openlucht recreatie 

Bevorderinq toerisme 

Volksfeesten 

Diverse opbrengsten I inkornsten 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 5 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5 

Voordelig saldo hoofdfunctie 5 

-42 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

Q_ 

1.060 

1.060 
4.912.211 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

Q_ 

1.500 

1.500 
4.523.180 

Geraamde 
inkomsten na 

WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

Q_ 

1.500 

28.572 
4.472.015 

Ba ten 

Werkelijke 
inkomsten 

van he! 
dienstjaar 

2020 

Q 

Q_ 

Q_ 

10.000 
4.112.351 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarv erslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT- 7.477.013 4.971.479 18.869.494 9.149.901 
SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

Functie 600 - Algemeen Beheer 1.078 .879 1.059.823 3.965.450 2.240.113 

600. 10. 10 MOA 638.014 717.766 736.464 675.419 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 346.680 475.704 488.628 459.079 
10020 Toelagen 3.420 5.830 7.999 7.337 
10030 Sociale lasten 90.816 123.732 127.337 11 8. 139 
30000 Personeel van derden 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 3.881 4.000 4.000 1.050 
34150 Representatiekosten 83 500 500 0 
343 10 Onderhoud machines 557 0 0 0 
34420 Voorlich ting en promotie 4.424 7.000 7.000 6.306 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 2.297 1.000 2.500 2.500 
34630 Geleverde diensten 84.608 100.000 98.500 81.008 
34720 Advies en controle kosten 0 0 0 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 47.022 0 0 0 
62200 Doorberekening Vervoermiddelen SZ 3.484 0 0 0 
622 10 Doorberekening Huisvesting SZ 50.743 0 0 0 

filllL1Qi1 Armoedebestrjjdjnq ~ 342Jl5I ~ 329AB1 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 8.854 
10020 Toelagen 254 
34630 Geleverde diensten 0 
42000 Onderstand & Steun behoeftigen 195.136 177.839 177.839 165.261 
42 100 Subsidies/bijdragen 164.2 18 164.218 164.218 164.220 

600. 10. 12 Noodopvang- en begeleiding (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

filllL1Qi3 Scbuldbulpvedenjnq (BlJ) !! !! 10.l2ll !! 

34630 Geleverde diensten 10.720 

600.10. 14 Aanleg waterinfrastructuur (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

600.10. 15 Plaatsen van PagaBon meters (BU) 32.919 !! 193.757 184.446 

34630 Geleverde diensten 32.919 193.757 184.446 

600. 10. 16 Schuld Hulp Ve rlening 2 (BU) 48.592 !! 169.009 82 .164 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 61.389 58.500 
10020 Toelagen 704 704 
10030 Sociale lasten 12.737 12.495 
34630 Geleverde diensten 48.592 94. 179 10.465 

600. 10. 18 Noodwoninq !! !! 162.000 80.548 

34630 Geleverde diensten 162.000 80.548 

filllL1Q2Q Scbulphulpvedenjnq 3 !! !! 1filLllllO. 4.4fil5 

34630 Geleverde diensten 160.000 44.035 

600.10.21 Voedselhulp Bonaire - Cov id 19 !! !! 215.607 195.000 

34630 Geleverde diensten 215.607 195.000 

600. 10.22 Kansen voor alien !! !! ll2.Ll2!! 77.2 11 

34630 Geleverde diensten 82 1.128 77.2 11 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

600.10.12 

filllLtiL13 

600.10.14 

600.10.15 

600.10.16 

600.10.18 

filllLtiL2ll 

600.10.21 

600.10.22 

41120 

41120 

41120 

41120 

41120 

41120 

41120 

41120 

41120 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 6 -SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAAT
SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

Functie 600 -Algemeen Beheer 

Armoedebestrjjdjnq 

Noodopvang- en begeleiding (BUl 

Overige ontvangsten van Nederland 

Schuldhulpvedenjnq (BlJ) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Aanleg waterinfrastructuur (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Plaatsen van PaqaBon meters (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Schuld Hu lp Ve r1ening 2 (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Noodwoninq 

Overige ontvangsten van Nederland 

Schulphulpvedenjnq 3 

Overige ontvangsten van Nederland 

Voedselhulp Bonaire - Cov id 19 

Overige ontvangsten van Nederland 

Kansen voor alien 

Overige ontvangsten van Nederland 

-44 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

6.200.109 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

82.000 

82.000 

1filLllOO 

160.000 

Q 

Q 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

846.427 14.234.853 9.330.857 

!! 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q 10.ll.ll Q 

10.720 

Q Q Q 

Q 193 757 Q 

193.757 

Q 111.408 Q 

111.408 

Q 82.000 Q 

82.000 

Q 1filLllOO Q 

160.000 

Q 215.607 215.607 

215.607 215.607 

Q 821.128 821.108 

821.128 821.108 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

600. 10.23 Loonkostensubsidie BBL !! !! 222.000 !! 

34630 Geleverde diensten 222.000 

600.10.24 Woon lasten kwestbare inwoners-Covid noodgakket 1.0 !! !! 649.600 57 1 810 

34630 Geleverde diensten 649.600 57 1.810 

600. 10.25 (;;avid- Aanvullend gakket 1.0 en 2.0 !! !! 274.000 !! 

34630 Geleverde diensten 274.000 

Functie 610 - Onderstandverlening Q Q Q Q 

Functie 611 - Werkgelegenheid 456.439 101.981 1.249.749 522.922 

611 .00.04 Woningverbetering kansarme gezinnen en toe leiding (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

611 .00.05 Jobgrogram Horeca I Toerisme (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

611 .00.06 Begeleid wonen en begeleiding naar werk (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

6.11.lllLllI Jobprogram Bouwsector (Bl J) ll ll ll ll 

34630 Geleverde diensten 

611 .00.08 Jobgrogramma Landbouw en Veeteelt (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

611 .00.09 Woningverbetering kansarme gezinnen 2 (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

611 .00. 10 Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

611 .00. 11 Veiligheidsinstituut mu) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

611 .00. 12 Job grogramma Naschoolse Ogvang (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

611 .00. 13 Jobgrogramma Algemeen (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

611 .00. 14 Woningverbetering Particulieren (BU) !! !! ;uQ2. !! 

34630 Geleverde diensten 3.702 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Ba ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie inkornsten inkomsten inkomsten na inkomsten 

van he! primitieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

600. 10.23 Loonkostensubsidie BBL Q Q 222.000 222.000 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 222.000 222.000 

600. 10.24 Woonlasten kwestbare inwoners-Covid noodgakket 1.0 Q Q 649.600 649.600 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 649.600 649.600 

600.10.25 (;;avid- Aanvullend gakket 1 0 en 2.0 Q Q 274.000 274.000 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 274.000 274.000 

Functie 610 - Onderstandverleninq !! !! !! !! 

Functie 611 - Werkgelegenheid 597.972 101.979 1.174.747 544.91 8 

611 .00.04 Woningverbetering kansarme gezinnen en toeleiding (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

611 .00.05 Jobgrogram Horeca I Toerisme (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 
34630 Geleverde diensten 

61 1.00.06 Begeleid wonen en begeleiding naar werk (BU) Q Q Q Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 

6.11.lllLllI Jobprogram Bouwsector (Bl J) ll ll ll ll 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 
34630 Geleverde diensten 

611 .00.08 Jobgrogramma Landbouw en Veeteelt (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

611 .00.09 Woningverbetering kansarme gez;innen 2 (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 
34630 Geleverde diensten 

611 .00.10 Toeleiding jongeren naar werk 2 (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

61 1.00.1 1 Veiligheidsinstituut mu) Q Q Q Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 

61 1.00.12 Job grogramma Naschoolse Ogvang (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

611 .00.13 Jobgrogramma Algemeen (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

611 .00.14 Woningverbetering Particulieren (BU) Q Q 3.702 Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 3.702 
34630 Geleverde diensten 

- 46 -



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

611 .00. 15 

611 .00. 16 

611 .00. 17 

611 .00. 18 

611 .00. 19 

6.11.illL2ll 

611 .00.21 

fil1J!lUZ 

611 .00.23 

630.00.03 

630.00.04 

630.00.05 

630.00.06 

34630 

34630 

10010 
10030 
34630 

10010 
10030 
34630 

34630 

34630 

34630 

34630 

34630 

10040 
34630 
42 100 

34630 

34630 

34100 
34630 

Ornschrijving 

Jobpromam Tuinbouw 2 (BUl 

Geleverde diensten 

Project Eleva (BUl 

Geleverde diensten 

Arbeids re-integratie Twinning Plenchi di Trabou2 (BU) 

Jaarwedden en uitkeringen 
Sociale lasten 
Geleverde diensten 

Project Eleva rBU) 

Jaarwedden en uitkeringen 
Sociale lasten 
Geleverde diensten 

Arbeidstoeleiding 25 plussers (BU) 

Geleverde diensten 

8[beids rn-iotegrntie twiooiog elecbi Irnbgu 3 

Geleverde diensten 

Pilot Carwash project 

Geleverde diensten 

Krachten bundelen 

Geleverde diensten 

Job programs 

Geleverde diensten 

Functie 620 - Maatschappelijke Beqeleidinq en Advies 

Functie 630 - Sociaal Cultureel Werk I Jeugd- en 
Jongerenwerk 

Sociale kanstraject Jongeren (BU) 

Overige vergoedingen niet v ia payroll 
Geleverde diensten 
Subsidies/bijdragen 

lntemale Wijkaanpak 2 (BU) 

Geleverde diensten 

I e§r Woon Werkcentrum Jong Bonaire (BU) 

Geleverde diensten 

lntegrale Wijkaanpak 3 (BU) 

Dienstkleding 
Geleverde diensten 
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Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

!! 

61.312 

61.312 

35.565 

28.61 1 
6.954 

0 

153.585 

15.946 
4.274 

133.365 

205.977 

205.977 

!! 

!! 

!! 

!! 

Q 

4.905.597 

535.440 

114. 11 2 
0 

42 1.327 

!! 

!! 

!! 

" Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
urtgaven uitgaven na uitgaven 

primrtieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

!! !! !! 

!! 9.353 !! 

9.353 

45. 164 153.599 11 7.514 

36.748 38.934 41.457 
8.4 16 8.977 8.939 

0 105.688 67.1 19 

56.8 17 143.232 108.230 

45.564 47.002 45.779 
11.253 11 .570 11.444 

0 84.660 51.007 

!! 79.995 69.717 

79.995 69.717 

!! lliJlllll 12.5J.l99 

315.000 125.899 

!! 81.158 19.600 

81.158 19.600 

!! 365.2 10 81 961 

365.2 10 81.961 

!! 98.500 !! 

98.500 

Q Q Q 

3.411.610 7.273.367 4.442.881 

603.989 850.621 527.308 

145.000 145.000 11 7.750 
0 0 0 

458.989 705.621 409.558 

!! 65.907 24.506 

65.907 24.506 

!! U!!Q !! 

7.285 

!! !! !! 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Ba ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie inkornsten inkomsten inkomsten na inkomsten 

van he! primitieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

611 .00. 15 Jobprogram Tuinbouw 2 rBUl Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

611 .00.16 Project Eleva rBUl Q Q 9.353 Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 9.353 

61 1.00.17 Arbeids re-integratie Twinning Plenchi di Trabou2 (ElU) 72.000 45. 163 153.598 Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 72.000 45. 163 153.598 

611 .00. 18 Project Eleva rBU) Q 56.816 143)31 Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 56.816 143.231 

611 .00.19 Arbeidstoeleiding 25 plussers (BU) 285.972 Q 79.995 Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 285.972 79.995 

611JllL2ll 8[beids rn-iotegrntie twiooiog e1ecbi IrnbQU 3 2.4lLllll.O. Q 2.4lLllll.O. Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 240.000 240.000 

61 1.00.2 1 Pilot Carwash project Q Q 81.158 81.158 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 81.158 81.158 

611 .00.22 Krachten bundelen Q Q 365)10 365.211 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 365.210 365.2 11 

611 .00.23 Job programs Q Q 98.500 98.549 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 98.500 98.549 

Functie 620 - Maatschappelijke Beqeleidinq en Advies !! !! !! !! 

Functie 630 - Sociaal Cultureel Werk I Jeugd- en 3.364.163 744.448 4.528.134 1.533.035 
Jongerenwerk 

630.00.03 Sociale kanstraject Jongeren (BU) 603.989 603.989 850.621 620.255 

32030 Verhuur gebouwen 0 0 0 0 
41 120 Overige ontvangsten van Nederland 603.989 603.989 850.621 620.255 

630.00.04 lntearale Wijkaanpak 2 (BU) Q Q 65.907 Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 65.907 

630.00.05 I eer Woon Werkcentrum Jong Bonaire (BU) Q Q U!!Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 7.285 

630.00.06 lntegrale Wijkaanpak 3 (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 
34630 Geleverde diensten 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
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" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

630.00.07 lntearale Wijkaanpak 4 (BUl !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

630.00.08 ICT in de wijken rBUl !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

630.00.09 Begeleiding Risicogroegen (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

630.00. 10 SHARK rBUl !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

630.00. 11 Plan van Aanpak kinderrrechten Bonaire (BU) 16.715 !! 11 0.001 13.452 

34630 Geleverde diensten 16.715 11 0.001 13.452 

630.00. 12 Groot onderhoud buurthuis Amboina (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

630.00.13 Media van en door jongeren Bonaire (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

630.00. 14 Werkplan Geweld in afhankelijkheidsrelaties (BU) 172.838 !! 3.543 ;Ll.12 

34630 Geleverde diensten 172.838 3.543 3. 11 2 

630.00. 15 lntegrale Wijkaanpak 5 rBU) 135.632 !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 135.632 

630.00. 17 lntegrale Wijkaanpak 6 (BU) 378. 176 73.477 274.301 298.853 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 62.358 58.798 202.471 222.036 
10020 Toelagen 246 0 738 1.122 
10030 Sociale lasten 17.083 14.679 51.702 56.538 
34630 Geleverde diensten 298.489 19.390 19. 157 

630.00. 18 BES(t)4Kids (BU) 75.212 66.983 129.401 !! 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 28. 170 50.754 54.001 
10020 Toelagen 1.727 2.960 2.960 
10030 Sociale lasten 7.684 13.269 14.652 
34630 Geleverde diensten 37.631 0 57.788 

630.00. 19 Opknappen van de 4 buurthuizen (BU) 129.599 !! 555.401 47.709 

34630 Geleverde diensten 129.599 555.401 47.709 

630.00.20 E)uurtwerk per~oneel~ko~ten (BU) ill !! 149.272 !! 

34630 Geleverde diensten 728 149.272 

63lLlll121 Conferentie Jeugdbelejd (Bl J) 1L8Ill !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 17.870 

630.00.23 Nationale lnformatiecamgagne !! !! 100.000 18.363 

34630 Geleverde diensten 100.000 18.363 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarv erslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Ba ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie inkornsten inkomsten inkomsten na inkomsten 

van he! primitieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

630.00.07 lntemale Wijkaanpak 4 (BUl Q Q Q Q 

34630 Geleverde diensten 
411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

630.00.08 ICT in de wijken rBUl Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

630.00.09 Begeleiding Risicogroepen (BU) Q Q Q Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 

630.00.10 SHARK(BU) Q Q Q Q 

34630 Geleverde diensten 
411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

630.00. 11 Plan van Aanpak kinderrrechten Bonaire (BU) Q Q 11 0.001 Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 11 0.001 

630.00.12 Groot onderhoud buurthuis Amboina (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

630.00.13 Media van en door jongeren Elonaire (BU) Q Q Q Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 

630.00.14 Werkplan Geweld in afhankelijkheidsrelaties (BU) Q Q 3.543 Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 3.543 

630.00.15 lntegrale Wijkaanpak 5 (BU) 695 Q Q Q 

34630 Geleverde diensten 695 
411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

630.00.17 lntegrale Wijkaanpak 6 (BU) Q 73.477 274.301 Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 73.477 274.301 

BES(t)4Kids (BU) Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 66.982 129.401 

630.00.19 Opknappen van de 4 buurthuizen (BU) 285.000 Q 555.401 Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 285.000 555.401 

630.00.20 Buurtwerk per~one§l~ko~ten (BU) Q Q 149.272 Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 149.272 

Q3lLQlL21 Conferentie Jeuqdbelejd (Bl J) Q Q =3Ill Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland -370 

630.00.23 Nationale lnformatiecamgagne Q Q 100.000 Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 100.000 
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" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijv ing Werke lijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQ lng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

630.00.24 BES(tl4 Kids 2 374. 105 !! 11 6.095 61.076 

34630 Geleverde diensten 374. 105 11 6.095 61.076 

630.00.25 Aanpak Huise li jk Geweld en Kindermishandeli ng 244.023 !! 109.977 100.479 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 12.756 
10020 Toelagen 0 0 204 
10030 Sociale lasten 0 0 3.602 
34630 Geleverde diensten 244.023 109.977 83.917 

630.00.26 Sociaal Wijkwerker rBUl !! !! 55.000 !! 

34630 Geleverde diensten 55.000 

630.00.27 6ES(t)4Kid~ - Jong Bonaire (BU) 509.650 !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 509.650 

630.00.28 Eerste li jn Jeugd & Gezinszorg (BU) 172.500 !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 172.500 

630.00.29 Werkbezoek fa mil~ Justice Center Conference 5.094 !! 2.276 !! 

34630 Geleverde diensten 5.094 2.276 

630.00.30 Aanvulling Werkplan HQKM 20 18-2019 880 !! 193.515 107.699 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 31.814 23.463 
10020 Toelagen 0 0 784 
10030 Sociale lasten 0 8.498 2.609 
34630 Geleverde diensten 880 153.203 80.843 

630.00.31 lntegraal wijkontwikkeling !! !! 579.000 225.956 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 28.335 0 
10030 Sociale lasten 6.223 0 
34630 Geleverde diensten 544.442 225.956 

630.00.32 NAS - kinderen !! !! 100.000 25.838 

34630 Geleverde diensten 100.000 25.838 

630.00.33 Onderhoud buurthuizen !! !! 84. 129 !! 

34630 Geleverde diensten 84. 129 

630.00.34 Aanpak digita le achterstand !! !! 50.000 !! 

34630 Geleverde diensten 50.000 

630.00.35 Speeltu in Rincon !! !! 80.000 !! 

34630 Geleverde diensten 80.000 

630.00.36 lnter(e i)landeli jke opvang ~ lachtoffer~ HG !! !! 912.780 555.612 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 35.478 7.817 
10020 Toelagen 0 275 
10030 Sociale lasten 9.099 2. 179 
34630 Geleverde diensten 868.203 545.341 

630.00.37 Kinderrechten Filmfestival UNICEF !! !! 45.000 45.000 

34630 Geleverde diensten !! 45.000 45.000 

- 51 -



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

630.00.26 

630.00.27 

630.00.28 

630.00.29 

630.00.30 

630.00.31 

630.00.32 

630.00.33 

630.00.34 

630.00.35 

630.00.36 

630.00.37 

411 20 

411 20 

411 20 

411 20 

411 20 

41120 

41 120 

411 20 

411 20 

411 20 

41 120 

411 20 

411 20 

411 20 

Ornschrijving 

BES(tl4 Kids 2 

Overige ontvangsten van Nederland 

Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Overige ontvangsten van Nederland 

Sociaal Wijkwerker rBUl 

Overige ontvangsten van Nederland 

BES(t)4Kid~ - Jong Bonaire (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Eerste lijn Jeugd & Gezinszorg (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Werkbezoek fa mil~ Justice Center Conference 

Overige ontvangsten van Nederland 

Aanvulling Werkplan HQKM 2018-2019 

Overige ontvangsten van Nederland 

lntegraal wijkontwikkeling 

Overige ontvangsten van Nederland 

NAS - kinderen 

Overige ontvangsten van Nederland 

Onderhoud buurthuizen 

Overige ontvangsten van Nederland 

Aanpak digitale achterstand 

Overige ontvangsten van Nederland 

Speeltuin Rincon 

Overige ontvangsten van Nederland 

lnter(ei)landelijke opvang ~lachtoffer~ HG 

Overige ontvangsten van Nederland 

Kinderrechten Filmfestival UNICEF 

Overige ontvangsten van Nederland 
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Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

490.200 

490.200 

354.000 

55.000 

55.000 

509.650 

509.650 

172.500 

172.500 

!! 

!! 

579.000 

579.000 

100.000 

100.000 

84.129 

84. 129 

50.000 

50.000 

80.000 

80.000 

!! 

!! 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

!! 11 6.095 !! 

11 6.095 

!! !! 

109.977 

!! 55.000 !! 

55.000 

!! !! !! 

!! !! !! 

!! 2.276 !! 

2.276 

!! 193.515 !! 

193.515 

!! 579.000 !! 

579.000 

!! 100.000 !! 

100.000 

!! 84.129 !! 

84.129 

!! 50.000 !! 

50.000 

!! 80.000 !! 

80.000 

!! 912780 912.780 

912.780 912.780 

!! !! !! 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

630.00.38 Ogknaggen sgeeltuin Parke Senkuria !! !! 22.702 13.443 

34630 Geleverde diensten 22.702 13.443 

630.00.39 Koko Kibra !! !! 25.000 23.666 

34630 Geleverde diensten 25.000 23.666 

630. 10.00 Ondersteuning samenlevingsopbouw 88.908 102.000 102.000 95.960 

34420 Voorlichting en promotie 0 5.000 5.000 0 
42 100 Subsidies/bijdragen 88.908 97.000 97.000 95.960 

63lL10.Jl1 Wjjk- en opbrn1w werk llILllllll 1..1illL9.4ll i.18.1..94B. llll.926 

34630 Geleverde diensten 0 0 213.013 51.691 
42 100 Subsidies/bijdragen 877.000 1.196.948 968.935 922.235 

630. 10.02 Voorzieningen jeugd- en jongeren 1.171.225 1.368.2 13 1.368.213 1.280.925 

42 100 Subsidies/bijdragen 1.171.225 1.368.2 13 1.368.2 13 1.280.925 

Functie 640 - Bejaardenzora 36.290 45.590 45.590 37.1 88 

64lLlllLQ5 Zelfmaoagemeot 60+ eo Ml.Y'.8 !! !! !! !! 

30000 Personeel van derden 
34630 Geleverde diensten 

640. 10.00 Diensten en voorzieningen senioren 36.290 45.590 45.590 37. 188 

34420 Voorlichting en promotie 0 5.000 5.000 898 
42 100 Subsidies/bijdragen 36.290 40.590 40.590 36.290 

Functie 650 - Kinderopvang 837.577 319.281 5.119.722 1.387.841 

650.00.05 Kinderogvang Techische Bijstand (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

fi5lLlllLQ6 .Y'.e[ste[~iog ~ioderop1taog (BlJ) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 
42 100 Subsidies/bijdragen 

650.00.07 Kinderogvang Paga Cornes (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

650.00.08 Extra imguls kinderogvang Bonaire (BU) 55.000 !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 55.000 

650.00. 10 Extra imgul~ kinderogvang 2 (BU) lU.11 !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 6.2 11 

650.00.12 BES(t)4Kids - grogrammaglan 635.709 !! 4.800.441 1.267.366 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 53.723 
10020 Toelagen 3.365 
10030 Sociale lasten 0 0 14. 147 
34630 Geleverde diensten 635.709 4.800.441 1.196. 130 
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Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

630.10.02 

64lLQlLll5 

640.10.00 

650.00.05 

Q5lLQlL(lli 

650.00.07 

650.00.08 

650.00.08 

650.00.12 

Ornschrijving 

Opknappen speeltuin Parke Senkuria 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

Ondersteuninq samenlevinqsopbouw 

Wjjk- en opbrn1w werk 

Voorzieninqen jeuqd- en jonqeren 

Functie 640 - Bejaardenzora 

Zelfmanagement 60+ en MIYA 

34630 Geleverde diensten 
41 120 Overige ontvangsten van Nederland 

Diensten en voorzieninqen senioren 

Functie 650 - Kinderopvang 

Kinderopvang Techische Bijstand (BU) 

34630 Geleverde diensten 
411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

.Y'.e[ste[~iog ~ioderop1taoa (BlJ) 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

Kinderopvang Papa Cornes (BU) 

34630 Geleverde diensten 
41 120 Overige ontvangsten van Nederland 

Extra impuls kinderopvang Elonaire (BU) 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

Extra impul~ kind§ropvang 2 (ElU) 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

BES(t)4Kids - programmaplan 

34300 Diverse opbrengsten I inkornsten 
41 120 Overige ontvangsten van Nederland 

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q 

Q 

ll 

Q 

!! 

ll 

Q 

1.212.234 

Q 

ll 

Q 

Q 

Q 

1.2 12.234 

743 
1.21 1.491 
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Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

ll ll ll 

Q Q Q 

!! !! !! 

ll ll ll 

Q Q Q 

!! 4. 800.441 4.699.639 

Q Q Q 

ll ll ll 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q 4.800.441 4.699.639 

4.800.441 4.699.639 



Openbaar Lichaam Bonaire 
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Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

650. 10.00 

34630 
42 100 

651.00.05 

34630 

65.1.lllLQ6 

34630 

651.00.07 

34630 

651.00.08 

34630 

651.00.09 

34630 

651.10.00 

34420 
34630 
42 100 
62000 
62210 

Ornschrijving 

Voorzieninqen kinderopvanq 

Geleverde diensten 
Subsidies/bijdragen 

Functie 651 - Daqopvang Gehandicapten 

lmglementatie VN Verdrag Handicag Bonaire (BU) 

Geleverde diensten 

Krnsada en Emotherapje (BlJ ) 

Geleverde diensten 

Beschut werk Wa rda Mi Rin 

Geleverde diensten 

lmglementatie VN Verdrag Handicag 

Geleverde diensten 

Eleschutwerk Selibon 

Geleverde diensten 

Mindervaliden & gers. met lich/geestelijk begerk. 

Voorlichting en promotie 
Geleverde diensten 
Subsidies/bijdragen 
Doorberekening kostenplaatsen 
Doorberekening Huisvesting SZ 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 6 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6 

Nadelig saldo hoofdfunctie 6 
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Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

140.657 

0 
140.657 

162.232 

27.332 

27.332 

ll 

99.000 

99.000 

!! 

!! 

35.900 

0 
0 

27.500 
0 

8.400 

7.477.013 
6.200 .109 

1.276.904 

Geraamde 
urtgaven 

primrtieve 
beg roting 

2020 

319.281 

0 
319.281 

33.194 

!! 

ll 

!! 

!! 

!! 

33. 194 

5.000 
0 

28. 194 
0 
0 

4.971.479 
846.427 

4.125.052 

Geraamde 
uitgaven na 
WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

319.281 

84.000 
235.281 

1.215.616 

~ 

28.929 

ll 

615.382 

615.382 

200.000 

200.000 

338. 111 

338.1 11 

33.194 

5.000 
0 

28.194 
0 
0 

18.869.494 
14.234.853 

4.634.641 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2020 

120.475 

2.975 
11 7.500 

518.957 

!! 

ll 

320.779 

320.779 

!! 

198.178 

198. 178 

!! 

9.149.901 
9.330.857 

" 
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Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

651.00.05 

65i.lllLllli 

651.00.07 

651.00.08 

651.00.09 

651.10.00 

41120 

41120 

41120 

41120 

41120 

Ornschrijving 

Voorzieninqen kinderopvanq 

Functie 651 - Daqopvang Gehandicapten 

lmglementatie VN Verdrag Handicag Bonaire (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Krnsada en Emotherapje (BlJ) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Beschut werk Wa rda Mi Rin 

Overige ontvangsten van Nederland 

lmglementatie VN Verd rag Handicag 

Overige ontvangsten van Nederland 

Beschutwerk Selibon 

Overige ontvangsten van Nederland 

Mindervaliden & gers. met lich/geestelijk begerk. 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 6 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6 

Voordelig saldo hoofdfunctie 6 
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Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

Q 

783.740 

Q 

ll 

364.740 

364.740 

200.000 

200.000 

219.000 

219.000 

Q 

6.200.109 
7.477.013 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

Q 

Q 

Q 

ll 

Q 

Q 

Q 

Q 

846.427 
4.971.479 

Geraamde 
inkomsten na 

WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

Q 

991.311 

~ 

28.929 

ll 

543.382 

543.382 

200.000 

200.000 

219.000 

219.000 

Q 

14.234.853 
18.869.494 

Ba ten 

Werkelijke 
inkomsten 

van he! 
dienstjaar 

2020 

Q 

370.950 

Q 

ll 

370.950 

370.950 

Q 

Q 

Q 

9.330.857 
9.149 .901 

180.956 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID 8.403.768 4.885.541 12.226.093 9.567.397 

Functie 700 - Alqemeen Beheer en Volksqezondheid 1.078.363 1.244.876 2.661.064 1.161.298 

700.00.05 Publieke Gezondheid rBUl 185.816 382.078 1.657.602 367.443 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 70. 199 72.419 
10030 Sociale lasten 19.179 19.742 
34630 Geleverde diensten 185.816 292.700 1.565.441 367.443 

700.00.06 Preventiemedewerkers PG !! !! 140.001 !! 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 11 .688 
10030 Sociale lasten 2.893 
34630 Geleverde diensten 125.420 

700.10.00 Publieke Gezondheidszorg 892.548 862.798 863.461 793.856 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 569.523 600.598 601.532 597.719 
10020 Toelagen 4.243 2.900 3.853 5.398 
10030 Sociale lasten 143.341 149.500 148.276 147. 166 
30000 Personeel van derden 23.500 15.000 15.000 10.000 
31000 Electri cite it 0 0 0 0 
311 00 Brandstof 0 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 4.394 8.000 8.000 1.124 
34150 Representatiekosten 0 900 900 676 
34200 Wate r 
343 10 Onderhoud machines 0 0 0 
34320 Onderhoud vervoennniddelen 0 0 0 
34350 Onderhoud rio lering en beerputten 0 0 0 
344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 0 0 0 
34420 Voorlich ting en promotie 5.400 5.400 1.936 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 0 0 0 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 0 500 500 270 
34500 Huur gebouwen 0 0 0 0 
345 10 Beveiligingskosten 0 0 0 0 
34530 Leasekosten 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 28.257 80.000 80.000 29.566 
42 100 Subsidies/bijdragen 0 0 0 0 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 61.556 0 0 0 
62210 Doorberekening Huisvesting SZ 57.733 

Functie 710 - Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg 587.337 220.494 453.778 250.008 

I10JllLll3 Je11qdqezondhejdszom ll11ll 3lLllllll 3lLllllll ll 

30000 Personeel van derden 0 30.000 30.000 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 3.726 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 0 0 
34900 Aanschaf materialen 9.445 0 0 

I10JllLll5 I nfectieziektenbestrj jdi nq '19.199 6Lfillll 6Lfillll 34.ill 

10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 0 0 
30000 Personeel van derden 1.000 1.000 
31000 Electricite it 0 0 
34150 Representatiekosten 0 0 
34200 Water 0 0 0 0 
34400 Kantoorbenodigdheden 0 0 0 0 
344 10 Abonnementen en lidmaatschappen 0 10.800 10.800 323 
34420 Voorli ch ting en promotie 48.282 45.000 45.000 31.763 
34430 lnvoerrechten/vracht en porti kosten 378 5.000 5.000 610 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 0 0 0 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 0 600 600 537 
34550 Kleine huisvestingskosten 0 0 0 0 
34630 Geleverde diensten 0 5.000 5.000 1.440 
34900 Aanschaf materialen 539 500 500 0 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

700.00.05 

700.00.06 

700.10.00 

41120 

41120 

34300 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID 

Functie 700 -Alqemeen Beheer en Volksqezondheid 

Publieke Gezondheid rBUl 

Overige ontvangsten van Nederland 

Preventiemedewerkers PG 

Overige ontvangsten van Nederland 

Publieke Gezondheidszorg 

Diverse opbrengsten I inkornsten 

Functie 710 - Preventieve en Curatieve Gezondheidszorg 

Je1igdgezondhejdszom 

I nfectieziekten bestrj jdi ng 

-58 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

9.845.981 

432.668 

292.668 

292.668 

140.000 

140.000 

!! 

ll 

ll 

" Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

1.634.378 8.528.237 7.256.045 

89.378 1.504.902 292.668 

89.378 1.364.902 292.668 

89.378 1.364.902 292.668 

!! 140.000 !! 

140.000 

!! !! !! 

Q Q 

ll ll ll 

ll ll ll 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

710.00. 10 

I10JllL11 

l.1!!J!lL12 

710.00. 13 

710.00. 14 

710.00. 15 

710.00. 16 

lJJL1QJ!Z 

lJJL10.Jl4 

I.tiL10.Jlli 

720.00.00 

31000 
34200 
34450 
622 10 

34630 

34630 

34630 

34630 

34630 

34630 

30000 

34420 
34630 
42 100 

34420 
42 100 
62000 

10010 
10020 
10030 
30000 
31000 
311 00 
34100 
34130 
34150 
34200 
343 10 
34350 
344 10 
34420 
34430 
34450 
34460 
34510 
34540 
34550 
34900 
62000 
62 110 

Ornschrijving 

Overiqe qezondheidszora 

Electri citeit 
Water 
Telefoon/intemet/Co mmunicatie 
Doorberekening Huisvesting SZ 

ern~eotie genQtmiddeleogeb[lJi~ (BlJ) 

Geleverde diensten 

WE CAN Young 

Geleverde diensten 

Health Study BES rBUl 

Geleverde diensten 

Greenhouse voor PO&VO scholen Bonaire (BU) 

Geleverde diensten 

Krusada lnlooghuis & Centrum Walk In (BU) 

Geleverde diensten 

Krusada Qagbesteding (BU) 

Geleverde diensten 

Uitvoering vaccinatiegrogramma 

Personeel van derden 

ernventie van verslaving 

Voorlich ting en promotie 
Geleverde diensten 
Subsidies/bijdragen 

GezQndbeidbe~Q[de[ing en zie~eprn~entie 

Voorli ch ting en promotie 
Subsidies/bijdragen 
Doorberekening kostenplaatsen 

Functie 720 - Slachthuizen 

Slachthuizen 

Jaarwedden en uitkeringen 
Toelagen 
Sociale lasten 
Personeel van derden 
Electriciteit 
Brandstof 
Dienstkleding 
Reis- en verblij fskosten 
Representatiekosten 
Water 
Onderhoud machines 
Onderhoud riolering en beerputten 
Abonnementen en lidmaatschappen 
Voorlich ting en promotie 
lnvoerrechten/vracht en porti kosten 
Telefoon/intemet/Co mmunicatie 
Dnu k- en kopieerwerk 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Aanschaf materialen 
Doorberekening kostenplaatsen 
Doorberekening Huisvesting RO 
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Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

25.672 

0 
0 
0 

25.672 

!! 

!! 

!! 

63. 155 

63. 155 

181.820 

181.820 

200.000 

200.000 

!! 

2.M4I 

0 
0 

29.647 

2.4fil3 

16.083 
8.590 

0 

11.312 

11.312 

0 
0 
0 
0 
0 

11.312 

" Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
urtgaven uitgaven na uitgaven 

primrtieve w1JZ1g1ng 1n van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

!! !! !! 

!! 5Jlllll !! 

5.000 

!! 69.336 !! 

69.336 

!! 3.936 !! 

3.936 

!! Z!UQZ 3.816 

20.262 3.816 

!! 181.820 181.820 

181.820 181.820 

!! !! !! 

!! !! !! 

filU5ll 39.fillll !! 

0 0 
0 0 

86.750 39.680 

35..844 35..844 2..9..699 

25.000 25.000 20.384 
10.844 10.844 9.315 

0 0 0 

Q Q Q 

!! !! !! 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

I10JllL11 

710.00.12 

710.00. 13 

710.00.14 

710.00.15 

710.00.16 

710.10.02 

1JJL10.Jl4 

1JJL1.0.Jlli 

720.00.00 

41 120 

411 20 

411 20 

411 20 

41120 

41 120 

34300 

34270 
34300 

Ornschrijving 

Overiqe qezondheidszora 

Preventie qenotmjddelenqebn1jk (Bl J) 

Overige ontvangsten van Nederland 

WE CAN Young 

Overige ontvangsten van Nederland 

Health Study BES (BUl 

Overige ontvangsten van Nederland 

Greenhouse voor PO&VO scholen Bonaire (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Krusada lnlooghuis & Centrum Walk In (BU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Krusada Oagbesteding rBU) 

Overige ontvangsten van Nederland 

Uitvoerinq vaccinatieproqramma 

Preventie van verslavjnq 

Gezondhejdbevorderjnq en ziekteoreventje 

Diverse opbrengsten I inkornsten 

Functie 720 - Slachthuizen 

Slachthuizen 

Overige leges 
Diverse opbrengsten I inkornsten 
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Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

181.800 

181.800 

200.000 

200.000 

Q 

Q 

Q 

140.979 

140.979 

140.979 
0 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q 5JlQQ Q 

5.000 

Q 69.336 Q 

69.336 

Q 3.936 Q 

3.936 

Q 20.262 Q 

20.262 

Q -20 Q 

-20 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

145.000 145.000 179.702 

145.000 145.000 179.702 

145.000 145.000 173.835 
0 0 5.868 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

Functie 721 - Reiniging 2.902.000 2.916.000 2.916.000 2.902.000 

721.00.00 Reiniging 2.902.000 2.916.000 2.916.000 2.902.000 

34800 Reinigingsrechten 1.386.000 1.400.000 1.400.000 1.386.000 
42 11 0 Subsidies/bijdragen aan overheid NV's 1.516.000 1.516.000 1.516.000 1.516.000 

Functie 722 Riolering en waterzuivering !! !! 5.515.079 4.700.420 

722.00.00 Riolerinq en waterzuiverinq !! !! !! !! 

42 110 Subsidies/bijdragen aan overheid NV's 

722.00.05 Bijdrage Exgloitatie Rioolwateu:uivering WEB (BU) !! !! 357.059 !! 

34630 Geleverde diensten 357.059 

I22.JllLllli 8f[Qodiog [jQQ!wate[zuive[iogsiostallatie !! !! 2.fil1..4I5. 2..fili.3JlI5 

34330 Onderhoud infrastructuur 447.200 439.600 
34630 Geleverde diensten 2.524.275 2.524.275 

722. 10.05 Water & sanitation refonm - EU !! !! 2. 186.545 1.736.545 

34630 Geleverde diensten 2.186.545 1.736.545 

Functie 723 - Milieu en Natuurbeheer 3.401.106 78.861 390.803 260.408 

I2.3JllLll4 GQat erndictiQD & CQotrQI io WrisbiogtQO Slagbaai Mlfill !! 3lL14ll 3lL14ll 

34630 Geleverde diensten 84.760 38.140 38. 140 

723.00.05 Quurzame I andbouw en Platteland~ontwikkeling 104.810 !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 104.810 

723.00.06 World heritage nomination Bonaire Nat Marine Park !! !! 77.300 77.300 

34630 Geleverde diensten 77.300 77.300 

723.00.07 Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU) !! !! Q !! 

34630 Geleverde diensten 

723.00.08 Feral gig control groject glan (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

723.00.09 Reforestation groject glan (BU) !! !! 40.475 40.455 

34630 Geleverde diensten 40.475 40.455 

723.00. 10 Koraalre~tau ratie -re~torinq marine life (BU) !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

IZLlllL11 EcQIQgiscb be[stel I ac & zuidelii~ ~ustgebied (BlJ) 4.19.Jlllll !! c.115. !! 

34630 Geleverde diensten 419.080 -1 75 

723.00. 12 Erosiebestrijding en Natuurherstel (BU) 279.755 !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 279.755 

723.00. 13 Koegelcamgaqne ! eefoOJQevinq & Natuur Bonaire - BU 15.106 !! 18.118 18.118 

34630 Geleverde diensten 15.106 18.118 18.1 18 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Ba ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie inkornsten inkomsten inkomsten na inkomsten 

van he! primitieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

Functie 721 - Reiniging 1.386.000 1.400.000 1.400.000 1.386.000 

72 1.00.00 Reiniqing 1.386.000 1.400.000 1.400.000 1 386.000 

34150 Reiniqingsrechten 1.386.000 1.400.000 1.400.000 1.386.000 

Functie 722 Riolering en waterzuivering 4.710.820 !! 5.067.879 !! 

722.00.00 Riolerinq en waterzuiverinq Q Q Q Q 

722.00.05 Bijdrage Exgloitatie Rioolwateu:uivering WEB (BU) Q Q 357.059 Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 357.059 

I22JllLllli Afrond jnq rjootwaterzujverjnqsjnstallatie ~ Q ~ Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 2.524.275 2.524.275 

722. 10.05 Water & sanitation reform - EU 2. 186.545 Q 2. 186.545 Q 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 2.186.545 2.186.545 

Functie 723 - Milieu en Natuurbeheer 2.792.278 !! 311.942 5.397.329 

I2.3JllLll4 GQat erndictiQo & CQOt[QI io WrisbioqtQo Slagbaai ll4.lfill ll 3lL14ll 3lL14ll 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 84.760 38. 140 38. 140 

723.00.05 Quurzame Landbouw en Platteland~ontwikkeling 104.810 Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 104.810 

723.00.06 World heritage nomination Bonaire Nat Marine Park Q Q 77.300 Q 

34630 Geleverde diensten 0 
411 20 Overige ontvangsten van Nederland 77.300 

723.00.07 Verbranden (bio) medisch en infectueus afval (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

723.00.08 Feral gig control groject glan (BU) Q Q Q Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 

723.00.09 Reforestation groject glan (BU) Q Q 40.475 40.475 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 40.475 40.475 

723.00.10 Koraalre~tauratie -re~toring marine life (BU) Q Q Q Q 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 

IZLlllL11 EcQIQqiscb be[stel I ac & zuidelii~ ~ustgebied (BlJ) 1Q5Mll ll ~ lliL2fil 

411 20 Overige ontvangsten van Nederland 105.440 -1 75 90.287 

723.00.12 Erosiebestrijding en Natuurherstel (BU) 53.391 Q Q Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 53.391 

723.00.13 Koegelcamgaqne ! eefoOJQevinq & Natuur Bonaire - BU 24.960 Q JJLJ..ill Q 

41 120 Overige ontvangsten van Nederland 24.960 18.118 
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Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

723.00. 14 Bonaire Cave & Karst Nature Reserve - BU Li!Z!! !! 14.000 14.000 

34630 Geleverde diensten 7.920 14.000 14.000 

723.00. 16 Afvalbeheer Bonaire (BU l 2.321.245 !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 2.32 1.245 

723.00. 17 Opruimatie zwerfasbest rBUl 66.288 !! 33.692 !! 

34630 Geleverde diensten 66.288 33.692 

723.00. 18 Aanpak Plastics !! !! 89.752 ZM 

34630 Geleverde diensten 89.752 254 

I2.3JllL19 Natuumarken !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

723.00.20 Gecombineerde Milieugrojecten !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

723 10.00 Unit Milieu 64.461 64.461 64.461 64.461 

42 100 Subsidies/bijdragen 64.461 64.461 64.461 64.461 

723. 10.01 Commi~~ie Natuurbeheer Bonaire 7.680 14.400 14.400 7.680 

10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 7.680 14.400 14.400 7.680 

723. 10.05 Algae park Bonaire - EU project 30.000 !! 634 !! 

34630 Geleverde diensten 0 634 
34420 Voorlich ting en promotie 30.000 0 

Functie 725 - Overige 011enbare hlf'.giene 423.650 425.310 289.369 293.263 

I2.5JllLQ5 l::jaodba1tiog zg[g eo Sameole1t iog 4llL9llli 4.14ll1Q 2.I!llIB9. 2.l.l.liQ3 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 245.685 326.809 216.361 22 1.872 
10020 Toelagen 1.584 1.710 3.303 4.845 
10030 Sociale lasten 52.071 78.091 51.005 53.258 
20400 Afschrijvingen 0 0 0 0 
34100 Dienstkleding 5.365 0 0 0 
34130 Reis- en verblij fskosten 0 4.000 400 0 
34150 Representatiekosten 0 500 500 0 
34310 Onderhoud machines 139 0 500 0 
34410 Abonnementen en lidmaatschappen 0 0 0 0 
34420 Voorlichting en promotie 0 0 0 0 
34430 lnvoerrechten/v racht en porti kosten 0 200 200 0 
34460 Dnu k- en kopieerwerk 0 500 500 196 
34630 Geleverde diensten 0 0 3.100 3.058 
34900 Aanschaf materialen 5. 144 3.000 3.000 534 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 34. 198 0 0 0 
62300 Doorberekening Vervoermiddelen TH 7.632 0 0 0 
62310 Doorberekening Huisvesting TH 56.089 0 0 0 
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Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

723.00.14 

723.00.16 

723.00.17 

723.00.18 

I2.3JllL19 

723.00.20 

723.10.00 

723.10.01 

723.10.05 

I2.5JllLQ5 

411 20 

41 120 

41 120 

411 20 

411 20 

411 20 

411 20 

34270 

Ornschrijving 

Bonaire Cave & Karst Nature Reserve - BU 

Overige ontvangsten van Nederland 

Afvalbeheer Bonaire (BUl 

Overige ontvangsten van Nederland 

Opruimatie zwerfasbest rBUl 

Overige ontvangsten van Nederland 

Aanpak Plastics 

Overige ontvangsten van Nederland 

Natuumarken 

Overige ontvangsten van Nederland 

Gecombineerde Milieugrojecten 

Overige ontvangsten van Nederland 

Unit Milieu 

Commissie Natuurbeheer Bonaire 

Algae park Bonaire - EU project 

Overige ontvangsten van Nederland 

Functie 725 - Overige 011enbare hlf'.giene 

l::jaodba1tiog ZQ[g eo Sameole1tiog 

Overige leges 

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

Li!ZQ 

7.920 

2.321.245 

2.32 1.245 

!! 

89.752 

89.752 

!! 

!! 

!! 

!! 

!! 

1.436 

!! 
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Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

!! 14.000 14.000 

14.000 14.000 

!! !! 3.255.847 

3.255.847 

!! 33.692 !! 

33.692 

!! 89.752 !! 

89.752 

!! !! 1..5lM.fillll 

1.504.980 

!! !! 453.600 

453.600 

!! !! !! 

!! !! !! 

!! 634 !! 

634 

Q Q 346 

!! !! !! 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

725.00.06 

725.10.00 

34630 

34100 
34150 
34310 
34420 
34630 
34900 
62200 

Ornschrijving 

Bijdrage Drinkwater WEB rBUl 

Geleverde diensten 

Vector controle 

Dienstkleding 
Representatiekosten 
Onderhoud machines 
Voorlichting en promotie 
Geleverde diensten 
Aanschaf materialen 
Doorberekening Vervoermiddelen SZ 

Functie 730 - Overige 011enbare Hl£giene 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 7 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7 

Nadelig saldo hoofdfunctie 7 
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Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

!! 

15.744 

0 
0 

770 
6.493 

0 
4.997 
3.484 

Q 

8.403.768 
9.845 .981 

Geraamde 
urtgaven 

primrtieve 
beg roting 

2020 

!! 

10.500 

0 
500 

0 
0 
0 

10.000 

Q 

4.885.541 
1.634.378 

3.251.163 

Geraamde 
uitgaven na 
WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

!! 

10.500 

0 
500 

0 
0 
0 

10.000 

Q 

12.226.093 
8.528.237 

3.697.856 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2020 

!! 

9.500 

0 
0 
0 
0 
0 

9.500 

Q 

9.567.397 
7.256.045 

2.311.352 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

Ornschrijving 

Bijdrage Drinkwater WEB rBUl 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 

34270 

Vector contro le 

Overige leges 

Functie 730 - Overiqe Open bare Hygiene 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 7 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7 

Voordelig saldo hoofdfunctie 7 

- 66 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

Q_ 

1.436 

!! 

9.845.981 
8.403.768 

1.442.214 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

Q_ 

Q_ 

!! 

1.634.378 
4.885.541 

Geraamde 
inkomsten na 
WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

Q_ 

Q_ 

!! 

8.528.237 
12.226.093 

Ba ten 

Werkelijke 
inkomsten 

van he! 
dienstjaar 

2020 

Q_ 

346 

!! 

7.256.045 
9.567.397 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

822.00.05 

34330 

822.00. 11 

10010 
10020 
10030 
10040 
30000 
34630 

822.iQJlQ 

42 100 
61000 

822. 10.05 

34630 

822. 10.06 

34630 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN 
VOLKSHUISVESTING 

Functie 810 - Ruimtelijke ordening 

Functie 822- Overige Volkshuisvesting 

B:ouw- en \NO ningtoezicht algeme!il:n behe!il:r 

Onderhoud infrastructuur 

Huurcomissie 

Jaarwedden en uitkeringen 
Toelagen 
Sociale lasten 
Overige vergoedingen niet v ia payroll 
Personeel van derden 
Geleverde diensten 

l Jnjt Brn1wvem11nnjnqen 

Subsidies/bijdragen 
Rente- en afschrijvingskosten 

Verhuurdersubsidie 2019 

Geleverde diensten 

Regio envelog infra - convenant volkshuisvesting 

Geleverde diensten 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 8 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8 

Nadelig saldo hoofdfunctie 8 
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Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

714.002 

Q 

714.002 

!! 

6. 154 

0 
5.595 

0 
559 

Illill4ll 

698.324 
9.524 

!! 

!! 

714.002 
1.897.439 

Geraamde 
urtgaven 

primrtieve 
beg roting 

2020 

732.148 

Q 

732.148 

!! 

24.300 

0 
18.300 

0 
6.000 

Illill4ll 

698.324 
9.524 

!! 

!! 

732.148 
435.000 

297.148 

Geraamde 
uitgaven na 
WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

3.857.326 

Q 

3.857.326 

1.425.022 

1.425.022 

123. 11 6 

32.619 
1.500 
8.997 

0 
15.000 
65.000 

lL524 

0 
9.524 

725.564 

725.564 

1.574. 100 

1.574. 100 

3. 857.326 
2.734.664 

1.122.662 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2020 

2.980.583 

Q 

2.980.583 

1.425.022 

1.425.022 

55.235 

21.635 
0 

6.298 
0 
0 

27.301 

4.162. 

0 
4.762 

698.324 

698.324 

797.240 

797.240 

2.980.583 
1.878.011 

1.102.571 

" 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

ll2.2.iQJlll 

822.10.05 

822. 10.06 

320 10 
34270 
34300 

411 20 

411 20 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN 
VOLKSHUISVESTING 

Functie 810 - Ruimtelijke ordeninq 

Functie 822 -Overige Volkshuisvesting 

Bouw- en \NOninqtoezicht alqemeen beheer 

Huurcommisie 

l Jnjt Bo11wvem11nnjnqen 

Administratie en uitzetkosten erfpachten 
Overige leges 
Diverse opbrengsten I inkornsten 

Verhuurdersubsidie 2019 

Overige ontvangsten van Nederland 

Reqio envelog infra - convenant volkshuisvestinq 

Overige ontvangsten van Nederland 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 8 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8 

Voordelig saldo hoofdfunctie 8 
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Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

1.897.439 

!! 

1.897.439 

Q 

Q 

~ 

0 
395.015 

0 

698.324 

698.324 

804. 100 

804. 100 

1.897.439 
714.002 

1.183.438 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

435.000 

!! 

435.000 

Q 

Q 

435Jlllll 

0 
435.000 

0 

Q 

Q 

435.000 
732.148 

Geraamde 
inkomsten na 

WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

2.734.664 

!! 

2.734.664 

Q 

Q 

435Jlllll 

0 
435.000 

0 

725.564 

725.564 

1.574. 100 

1.574. 100 

2.734.664 
3.857.326 

Ba ten 

Werkelijke 
inkomsten 

van he! 
dienstjaar 

2020 

1.878.011 

!! 

1.878.011 

Q 

Q 

3ll2Afil 

0 
362.467 

20.000 

698.304 

698.304 

797.240 

797.240 

1.878.011 
2.980.583 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

00000 

34630 

911 .00.00 00000 

922.00.01 

40090 

34150 
34420 
34430 
34460 
34630 
34730 
34750 
40030 
40080 
40400 

00000 
10010 
10020 
10030 
10040 
10050 
30000 
34150 
34550 
34630 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELEN 

Functie 910 - Reserveringen 

Reserverinqen I Voorzieninqen 

Stelposten 

Nader te bepalen SZ - BU 

Geleverde diensten 

Functie 91 1 - Geldleningen !doorberekende rente staat C 

Overige met betrekking tot geldleningen 

Functie 913 - Dividenden 

Opbrengstbelastingen 

Functie 920 - Belastinqen 

Representatiekosten 
Voorlichting en promotie 
lnvoerrechten/vracht en porti kosten 
Dru k- en kopieerwerk 
Geleverde diensten 
Metingskosten 
Boekingen ivm jaarrekening 
Restituties Motorrijtuigenbelasting 
Opcenten 
Algemene Bestedingsbelasting 

Precariorechten 

Functie 921 - Alqemene Uitkerinqen 

Functie 922 - Alqemene Uitqaven en lnkomsten 

Stelposten 

Stelposten 
Jaarwedden en uitkeringen 
Toelagen 
Sociale lasten 
Overige vergoedingen niet v ia payroll 
Centrale Vacatu re Ruimte 
Personeel van derden 
Representatiekosten 
Kleine huisvestingskosten 
Geleverde diensten 

- 69 -

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

34.620.038 

1.000 

!! 

1.000 

1.000 

!! 

!! 

!! 

!! 

61.269 

61.269 

448 
0 

17.956 
27.691 

2.770 
3.720 

0 
0 

8.685 
0 

!! 

!! 

34.557.768 

110.073 

0 
50.335 

0 
0 
0 
0 
0 

53.081 
6.657 

0 

" Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
urtgaven uitgaven na uitgaven 

primrtieve w1JZ1g1ng 1n van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

3.505.164 9.910.469 -19.003.602 

!! 69.410 !! 

!! !! !! 

!! 69.410 !! 

69.410 

!! !! !! 

!! !! !! 

!! !! !! 

!! !! !! 

227.000 227.000 168.412 

227.000 227.000 168.412 

0 0 0 
0 0 0 

30.000 30.000 17. 182 
20.000 33.500 26.380 

145.000 150.500 11 5.339 
15.000 5.000 1.695 

0 0 0 
0 0 0 

10.000 8.000 7.816 
7.000 0 0 

!! !! !! 

!! !! !! 

3.278.164 5.298.430 -19.172.013 

942. 107 250.291 lU4Z 

0 0 0 
630.207 146.641 0 
296.900 88.650 1.795 

0 0 87 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

15.000 15.000 6.360 
0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

920. 10.00 

92 1.10.00 

922.00.01 

41 120 

20000 

34320 
40030 
40040 
40050 
40060 
40080 

34120 
34125 
34150 

411 20 

Ornschrijving 

HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELEN 

Functie 910 - Reserveringen 

Reserverinqen I Voorzieninqen 

Nader te bepalen SZ - BU 

Overige ontvangsten van Nederland 

Functie 911 - Geldleningen !doorberekende rente staat C 

Overige met betrekking tot geldleningen 

Functie 913 - Dividenden 

Dividenden 

Functie 920 - Belastinqen 

Rente- en vervolgingskosten 
Motorrijtuigenbelasting 
Logeergastenbelasting 
Autoverh u u rbelasti ng 
Grondbelasting 
Opcenten 

Precariorechten 

Precariorechten 
Cruisepax 
Reinigingsrechten 

Functie 921 - Alqemene Uitkerinqen 

Vrije uitkerinq 

Overige ontvangsten van Nederland 

Functie 922 - Alqemene Uitqaven en lnkomsten 

Stelposten 

- 70 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

51.487.565 

!! 

Q 

Q 

!! 

Q 

!! 

Q 

14.660.321 

13. 192.550 

0 
4.496.878 
5.868.02 1 

244.797 
1.546.514 
1.036.341 

1.467.771 

467.415 
1.000.356 

0 

28.623.790 

28.623.790 

28.623.790 

8.203.454 

Q 

" Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve w1JZ1g1ng 1n van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

39.905.025 47.720.547 20.759.949 

!! 748.033 !! 

Q Q Q 

Q 748.033 Q 

748.033 

!! !! !! 

Q Q Q 

!! !! !! 

Q Q Q 

11.890.000 11.890.000 11.1 81.858 

10.340.000 10.340.000 10.32 1.485 

0 0 0 
4.400.000 4.400.000 4.362.661 
2.445.000 2.445.000 1.617.594 

895.000 895.000 719.440 
1.800.000 1.800.000 1.512.960 

800.000 800.000 2. 108.829 

1.550.000 1.550.000 860.374 

450.000 450.000 488. 150 
0 1.100.000 372.224 

1.100.000 0 0 

27.740.025 32.297.913 32.297.913 

27.740.025 32.297.913 32 297.913 

27.740.025 32.297.913 32.297.913 

275.000 825.000 -23.719.822 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

" Exploitatiebegroting = (6) Las ten 

Functie/ Ornschrijving Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
categorie uitgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 

van he! primrtieve WIJZIQlng In van he! 
dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2020 2020 2020 

ll22.JillJl2 l Jjtkerjnq Gezaqdraqers 3lllL9l.IB ill2llll 2J.lllfilll 2ll4M4 

00000 Stelposten 0 0 0 0 
10010 Jaarwedden en uitkeringen 17.158 161.200 27.509 22. 162 
10020 Toelagen 0 0 0 0 
10030 Sociale lasten 291.828 250.000 253. 161 182.382 

922.00.03 VUT- Uitkeringen !! !! !! !! 

10030 Sociale lasten 

922.00.04 Duurtetoeslag og gensioenen !! !! !! !! 

10030 Sociale lasten 

922.00.05 Wachtgeldregeling 43.408 32.460 22.667 31 209 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 36.376 28.476 20.041 27.088 
10020 Toelagen 0 0 0 0 
10030 Sociale lasten 7.032 3.984 2.626 4. 121 

922.00.06 Personeel ter beschikking gesteld !! !! !! !! 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 
10030 Sociale lasten 
62000 Doorberekening kostenplaatsen 

922.00.07 Onderstand bij wijze van gensioen 1.11 7.920 1.082.294 1.11 5.604 1.072.760 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 1.1 17.920 1.082.294 1.11 5.604 1.072.760 
10030 Sociale lasten 0 0 0 0 

922.00.08 Overiqe sociale lasten 102.130 120.000 120.000 85.333 

34610 Premie ziekte verzuimbeleid 102.130 120.000 120.000 85.333 
42 100 Subsidies/bijdragen 

922.00. 11 Stichting Overheidsaccountants Bureau 200.000 150.000 150.000 184.893 

34720 Advies en controle kosten 200.000 150.000 150.000 184.893 

922.00. 12 Ziektekosten ambtenaren !! !! !! !! 

34720 Advies en controle kosten 

ll22JllL13 81qemeoe uitqa~eo L io~gmsteo 458 2IlLllilll 2fil.Jlllll 2.13Jlill 

00000 Stelposten 0 0 0 0 
00100 Onvoorzien 400 250.000 272.000 208.025 
10010 Jaarwedden en uitkeringen 0 0 0 0 
10030 Sociale lasten 0 0 0 0 
10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 0 0 0 0 
34300 Onderhoud gebouwen 0 0 0 0 
34445 Koers-, kas- en betalingsverschillen 0 0 0 0 
34740 Schadevergoeding 58 20.000 20.000 5.045 
34750 Boekingen ivm jaarrekening 0 0 0 0 

922.00. 14 Saldo Bijzondere Uitkeringen 32.575.689 !! !! -23.261.805 

604 10 Activering Bijzondere Uitkeringen - Uitgaven 0 -23.26 1.805 
60300 Activering Bijzondere Uitkeringen - lnkornsten 32.575.689 0 

922.00. 15 Afwikkeling Studieleningen OCW !! !! !! !! 

34630 Geleverde diensten 

- 71 -



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

922.00.03 

922.00.04 

922.00.05 

922.00.08 

922.00.1 1 

922.00.12 

ll22.JllL13 

922.00.14 

922.00.15 

34300 

34300 

34270 

34300 
34445 
34750 
41 120 

60400 
60310 

34550 

Ornschrijving 

l Jjtkerjnq Gezagdragers 

VUT- Uitkerinqen 

Diverse opbrengsten I inkornsten 

Duurtetoeslaq op pensioenen 

Wachtgeldregelinq 

Personeel ter beschikkinq gesteld 

Onderstand bij wijze van pensioen 

Overiqe sociale lasten 

Diverse opbrengsten I inkornsten 

Stichtinq Overheidsaccountants Bureau 

Ziektekosten ambtenaren 

Overige leges 

8 1gemene u itga~eo L io~gmsteo 

Diverse opbrengsten I inkornsten 
Koers-, kas- en betalingsverschillen 
Boekingen ivm jaarrekening 
Overige ontvangsten van Nederland 

Saldo Bijzondere Uitkeringen 

Activering Bijzondere Uitkering - lnkomsten 
Activering Bijzondere Uitkering - Uitgaven 

Afwikkeling Studieleningen OCW 

Afwikkeling studieleningen 

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

195 

195 

ll 

-486 

-486 

~ 

-333.398 
0 
0 
0 

ll 

0 
8.431.650 

105.493 

105.493 

- 72 -

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primitieve WIJZIQlng In van he! 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll ll 

ll ll i19Ll22 

-1.197.722 
0 
0 
0 

ll ll -23.250.398 

-23.250.398 
0 

275.000 275.000 178.318 

275.000 275.000 178.318 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

ll22JllL16 

922.00. 17 

922.0Q. 19 

922.00.20 

l!ll.1.!LQ1 

990.00.00 

992.00.00 

Ornschrijving 

Afrfracbten Werkljedenpensjoen Bonajre 

10030 Sociale lasten 

Reservering Vakantie-uitkeringen 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 

COVIP-1 9 

10040 Overige vergoedingen niet v ia payroll 
30000 Personeel van derden 
34150 Representatiekosten 
34420 Voorlichting en promotie 
34450 Telefoon/intemet/Co mmunicatie 
34480 Automatiseringskosten 
34630 Geleverde diensten 
34640 Labkosten 
34700 Juridische kosten 
34900 Aanschaf materialen 
42000 Onderstand & Steun behoeftigen 
42 100 Subsidies/bijdragen 

COVID-1 9 tbv 2021 

34630 Geleverde diensten 

TOP - Traineeship programma 

10010 Jaarwedden en uitkeringen 
10030 Sociale lasten 

Functie 990 - Saldi van Kostenplaatsen 

Saldi van kostenplaatsen 

62000 Doorberekening kostenplaatsen 
62001 Doorberekening Vervoermiddelen BO 
620 10 Doorberekening Huisvesting BO 
62 100 Doorberekening Vervoermiddelen RO 
62 11 0 Doorberekening Huisvesting RO 
62200 Doorberekening Vervoermiddelen SZ 
622 10 Doorberekening Huisvesting SZ 
62300 Doorberekening Vervoermiddelen TH 
623 10 Doorberekening Huisvesting TH 
62400 Doorberekening Vervoermiddelen Overigen 
624 10 Doorberekening Huisvesting Overigen 

Functie 992 - Saldo Gewone Dienst 

Voordelig saldo van de Gewone Pienst 

60010 Voordelig saldo GD 

Opmerking 
Resultaat in 2015 is als gevolg van Rente- en afschrijvingskosten aangepast. 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 9 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9 

Nadelig saldo hoofdfunctie 9 

- 73 -

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2019 

cfil!.2I!l 

-B9.278 

ll 

ll 

ll 

168.382 

136.165 
32.2 18 

Q 

!! 

Q 

!! 

34.620.038 
51.487.565 

Geraamde 
urtgaven 

primrtieve 
beg roting 

2020 

ll 

ll 

ll 

ll 

270. 103 

219.821 
50.282 

Q 

!! 

Q 

!! 

3.505.164 
39.905.025 

Geraamde 
uitgaven na 
w1JZ1g1ng 1n 
dienstjaar 

2020 

ll 

ll 

2.269.913 

3.000 
474.400 

7.500 
330.500 

41.000 
83.800 

806.163 
187.750 
150.000 
155.800 

0 
30.000 

550.000 

550.000 

247.285 

201.334 
45.951 

Q 

!! 

4.315.629 

4.315.629 

4.315.629 

9.910.469 
47.720.547 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van he! 

dienstjaar 
2020 

ll 

41 471 

41.471 

2.002 .627 

2.350 
445.095 

4.338 
242.301 

9.546 
79.303 

751.291 
182.953 
11 9.669 
136.004 

0 
29.777 

ll 

245.640 

199.378 
46.262 

Q 

!! 

Q 

!! 

-19.003.602 
20.759.949 

" 



Openbaar Lichaam Bonaire 
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Exploitatiebegroting = (6) 

Functie/ 
categorie 

Ornschrijving 

Afcfrachten Werkljedenpensjoen Bonajre 

34550 Afwikkeling studieleningen 

Reserve ring Vakantie-uitkerinqen 

41120 Overige ontvangsten van Nederland 

41120 

60000 

COVIP-19 tbv 2021 

Overige ontvangsten van Nederland 

TOP - Traineeship proaramma 

Functie 990 - Saldi van Kostenplaatsen 

Saldi van kostenplaatsen 

Functie 992 - Saldo Gewone Dienst 

Nadelig saldo van de Gewone Pienst 

Nadelige saldo GD 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 9 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9 

Voordelig saldo hoofdfunctie 9 

- 74 -

Werkelijke 
inkornsten 

van he! 
dienstjaar 

2019 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

!! 

ll 

!! 

ll 

51.487.565 
34.620.038 

16.867.528 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

!! 

!! 

!! 

!! 

39.905.025 
3.505.164 

36.399.861 

Geraamde 
inkomsten na 

WIJZIQlng In 
dienstjaar 

2020 

ll 

ll 

ll 

550.000 

ll 

!! 

!! 

1.959.601 

47.720.547 
9.910.469 

37.810.078 

Ba ten 

Werkelijke 
inkomsten 

van he! 
dienstjaar 

2020 

ll 

ll 

ll 

549.980 

ll 

!! 

!! 

1.000.000 

20.759.949 
-19.003.602 

39.763.551 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarreken ing en jaaiverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

001.10.00 

33100 

001.20.00 

33000 

001.25.00 

33000 

002.10.07 

33100 

020.10.00 

33000 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTlE 0 - ALGEMEEN BESTUUR 

Functie 001 - BESTUURSORGANEN 

Eilandsraad en raadscommissies 

Automatisering 

Ambtswoning Gezaghebber 

Duurzame bedrijfsmiddelen 

Gezaqhebber 

Duurzame bedrijfsmiddelen 

Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT 

lnformatie Communicat ie Technoloq ie 

Automatisering 

Functie 020 - EIGENDOMMEN NIETVOOR DE 
OPENBARE DIENST 

Domeinbeheer 

Duurzame bedrijfsmiddelen 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 0 
Totaal inkomsten hoofdfunctie O 

Nadelig saldo hoofdfunctie 0 

HOOFDFUNCTlE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING 

Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE 
MAATREGELEN 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 1 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 1 

Nadelig saldo hoofdfunctie 1 

Werkelijke 
urtgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

Q 

Q 

Q 

Q 

193.477 

193.477 

193.477 

Q 

Q 

193.477 
0 

193.477 

Q 

Q 

75 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
urtgaven uitgaven na uitgaven 

primitieve wijz1gmg in van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bon aire 
Jaarrekening en jaa iverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTIE 0 - ALGEMEEN BESTUUR 

Functie 001 - BESTUURSORGANEN 

Functie 002 - BESTUURSAPPARAAT 

Functie 020 - EIGENDOMMEN NIETVOOR DE OPENBARE 
DIENST 

Totaal inkonnsten hoofdfunctie 0 
Totaal uitgaven hoofdfunctie O 

Voordelig saldo hoofdfunctie 0 

HOOFDFUNCTIE 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

Functie 120 - BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING 

Functie 140 - OVERIGE BESCHERMENDE MAATREGELEN 

Totaal inkonnsten hoofdfunctie 1 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 1 

Voordelig saldo hoofdfunctie 1 

76 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q 

Q 

0 
193.477 

Q 

Q 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primrtieve wijz1g 1n g 1n van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarreken ing en jaaiverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

210.00.02 

33000 
33300 
33400 

210.10.00 

33000 

222.00.02 

33000 
33300 

341 .00.01 

33400 

Omschrijving Werkelijke 
urtgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

HOOFDFUNCTlE 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 

Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB 

Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN 

Dotatiefondsen 

Duurzame bedrijfsmiddelen 
lnfrastructuur 
Gebouwen 

Beheer 0Qenbare Werken - Onderhoud 0Qenbare Werken 

Duurzame bedrijfsmiddelen 

Functie 211 - VERKEERSMAATREGELEN TE LAND 

Functie 222 - VERKEERSMAATREGELEN TE WATER 

Kaden Qieren boeien en vaartuigen 

Duurzame bedrijfsmiddelen 
lnfrastructuur 

Functie 230 - LUCHTVAART 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 2 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 2 

Nadelig saldo hoofdfunctie 2 

HOOFDFUNCTlE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN 

Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN 

Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE 

Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT 
ENVISSERIJ 

Agrarische zaken algemeen beheer 

Gebouwen 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 3 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 3 

Nadelig saldo hoofdfunctie 3 

77 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
urtgaven uitgaven na uitgaven 

primitieve wijz1gmg in van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bon aire 
Jaarrekening en jaa iverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTIE 2 - VERKEER, VERVOER EN WA TERSTAA T 

Functie 200 - ALGEMEEN BEHEER DROB 

Functie 210 - BOUW EN CIVIELE WERKEN 

Functie 211 - VERKEERSMAA TREGELEN TE LAND 

Functie 222 - VERKEERSMAA TREGELEN TE WATER 

Functie 230 - LUCHTVAART 

Totaal inkonnsten hoofdfunctie 2 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 2 

Voordelig saldo hoofdfunctie 2 

HOOFDFUNCTIE 3 - ECONOMISCHE ZAKEN 

Functie 300 - ECONOMISCHE ZAKEN 

Functie 310 - HANDEL EN INDUSTRIE 

Functie 341 - OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN, JACHT EN 
VISSERIJ 

Totaal inkonnsten hoofdfunctie 3 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 3 

Voordelig saldo hoofdfunctie 3 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

78 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 

primrtieve wijz1g 1n g 1n van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bon aire 
Jaarrekening en jaa iverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTlE 4 - ONDERWIJS 

Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER 

Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN 

Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS 

Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS 

Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON 
ONDERWIJS 

Functie 461 - BIJZONDERE 
SCHOLENGEMEENSCHAPPEVOOR 
MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTlES 

Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN/ 
INKOMSTEN 
VAN HETONDERWIJS 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 4 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 4 

Nadelig saldo hoofdfunctie 4 

Werkelijke 
urtgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

79 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
urtgaven uitgaven na uitgaven 

primitieve wijz1gmg in van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bon aire 
Jaarrekening en jaa iverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTIE 4 - ONDERWIJS 

Functie 400 - ALGEMEEN BEHEER 

Functie 409 - ALGEMEEN BIJZONDERE SCHOLEN 

Functie 410 - OPENBAAR FUNDEREND ONDERWIJS 

Functie 411 - BIJZONDER FUNDEREND ONDERWIJS 

Functie 430 - OPENBAAR BUITENGEWOON ONDERWIJS 

Functie 461 - BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAPPE 
VOOR 
MEER DAN EEN VAN VOORGAANDE FUNCTIES 

Functie 480 - GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVENI 
INKOMSTEN 
VAN HETONDERWIJS 

Totaal inkomsten hoofdfunctie 4 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 4 

Voordelig saldo hoofdfunctie 4 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

80 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 
primrtieve wijz1g 1n g 1n van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bon aire 
Jaarrekening en jaa iverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

530 00 02 

33000 
33300 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTlE 5 - CUL TUUR EN REC REA TIE 

Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK 

Functie 530 - SPORT 

Buitensportaccomodatie 

Duurzame bedrijfsmiddelen 
lnfrastructuur 

Functie 540 - KUNST 

Functie 541 - OUDHEIDKUNDE I MUSEA 

Functie 560 - MAATSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID E~ 
OPENLUCHTRECREATIE 

Functie 580 - OVERIGE CUL TUUR EN REC REA TIE 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 5 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 5 

Nadelig saldo hoofdfunctie 5 

HOOFDFUNCTlE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAA T-
SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER 

Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING 

Functie 611 - WERKGELEGENHEID 

Functie 620 - MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN 
AD VIES 

Functie 630 - SOCIAAL CUL TUREEL WERK/ JEUGD EN 
JONGERENWERK 

Functie 640 - BEJAARDENZORG 

Functie 650 - KINDEROPVANG 

Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 6 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 6 

Nadelig saldo hoofdfunctie 6 

Las ten 

Werkelijke Geraamde Geraamde Werkelijke 
urtgaven urtgaven uitgaven na uitgaven 
van het primitieve wijz1gmg in van het 

dienstjaar beg roting dienstjaar dienstjaar 
2019 2020 2020 2020 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

8 1 



Openbaar Lichaam Bon aire 
Jaarrekening en jaa iverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTIE 5 -CULTUUR EN RECREATIE 

Functie 510 - OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK 

Functie 530 - SPORT 

Functie 540 - KUNST 

Functie 541 - OUDHEIDKUNDE I MUSEA 

Functie 560 - MAA TSCHAPPELIJKE LEEFBAARHEID EN 
OPENLUCHTRECREATIE 

Functie 580 - OVERIGE CUL TUUR EN REC REA TIE 

Totaal inkonnsten hoofdfunctie 5 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 5 

Voordelig saldo hoofdfunctie 5 

HOOFDFUNCTIE 6 - SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAA T-
SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

Functie 600 - ALGEMEEN BEHEER 

Functie 610 - ONDERSTANDVERLENING 

Functie 611 - WERKGELEGENHEID 

Functie 620 - MAA TSCHAPPELIJKE BEGELEIDING EN 
AD VIES 

Functie 630 - SOCIAAL CUL TUREEL WERK/ JEUGD EN 
JONGERENWERK 

Functie 640 - BEJAARDENZORG 

Functie 650 - KINDEROPVANG 

Functie 651 - DAGOPVANG GEHANDICAPTEN 

Totaal inkonnsten hoofdfunctie 6 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 6 

Voordelig saldo hoofdfunctie 6 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

82 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 

primrtieve wijz1g 1n g 1n van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 

Q Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bon aire 
Jaarrekening en jaa iverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTlE 7 - VOLKSGEZONDHEID 

Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER 
VOLKSGEZONDHEID 

Functie 710 - PREVENTIEVE EN CURA TlEVE GEZONHEI 

Functie 720 - SLACHTHUIZEN 

Functie 721 - REINIGING 

Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER 

Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE 

Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONHEID 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 7 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 7 

Nadelig saldo hoofdfunctie 7 

HOOFDFUNCTlE 8 - RUIMlELIJKE ORDENING EN 
VOLKSHUISVESTlNG 

Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING 

Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTING 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 8 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 8 

Nadelig saldo hoofdfunctie 8 

Werkelijke 
urtgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

83 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
urtgaven uitgaven na uitgaven 

primitieve wijz1gmg in van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bon aire 
Jaarrekening en jaa iverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTIE 7 - VOLKSGEZONDHEID 

Functie 700 - ALGEMEEN BEHEER VOLKSGEZONDHEID 

Functie 710 - PREVENTlEVE EN CURATIEVE GEZONHEIDSZC 

Functie 720 - SLACHTHUIZEN 

Functie 721 - REINIGING 

Functie 723 - MILIEU EN NATUURBEHEER 

Functie 725 - OVERIGE OPENBARE HYGIENE 

Functie 730 - OVERIGE VOLKSGEZONHEID 

Totaal inkonnsten hoofdfunctie 7 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 7 

Voordelig saldo hoofdfunctie 7 

HOOFDFUNCTIE 8 - RUIMTELIJKE ORDENING EN 
VOLKSHUISVESTlNG 

Functie 810 - RUIMTELIJKE ORDENING 

Functie 822 - OVERIGE VOLKSHUISVESTlNG 

Totaal inkonnsten hoofdfunctie 8 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 8 

Voordelig saldo hoofdfunctie 8 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

84 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 

primrtieve wijz1g 1n g 1n van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarreken ing en jaaiverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

910.00.00 

00000 
60000 

911.00.00 

50000 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTlE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELEN 

Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN 

Reserveringen/voorz ieningen 

Stelposten 
Starting in reserves en voorzieningen 

Functie 911 - GELDLENINGEN 

Overiqe mbt qeldleninqen 

Lang lopende schulden 

Opmerking 2016 

Werkelijke 
urtgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

Q 

Q 

1.005.263 

1.005.263 

1.005.263 

- bed rag bestemd voor financiering aflossing Renie laze lening Onderwijs ($ 1.005.263. t/m 2033) 

922.00.00 

990.00.00 

992.00.00 

993.00.00 

- bedrag afiossing van FAO BES afspraken ($ 188.993 t/m 2019) 

60000 

60100 

60020 
60030 
60100 
60200 
60210 
60220 
60230 
60240 
60250 

Functie 912 - VRIJGEKOMEN MIDDELEN 

Functie 922 - ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 

Algemene uitgaven/inkomsten 

Starting in reserves en voorzieningen 

Functie 990 - SALDI KOSTENPLAA TSEN 

Saldo kostenplaatsen 

Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST 

Saldo gewone dienst 

Saldo gewone dienst 

Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST 

Saldi kapitaaldienst 

Voordelig saldo KD 
Nadeling saldo KD 
Toevoeg ing aan reserves en voorzieningen 
Activering Duurzame bedrijfsmiddelen 
Activering Automatisering 
Activering Vervoermiddelen 
Activering lnfrastructuur 
Activering Gebouwen 
Activering Sport 

Totaal uitgaven hoofdfunctie 9 
Totaal inkomsten hoofdfunctie 9 

Nadelig saldo hoofdfunctie 9 

85 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

1.005.263 
1.198.740 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
urtgaven uitgaven na uitgaven 

primitieve wijz1gmg in van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarreken ing en jaaiverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

910.00.00 

911.00.00 

912.00.00 

922.00.00 

992.00.00 

993.00.00 

Omschrijving 

HOOFDFUNCTIE 9 - FINANCIERING EN ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELEN 

Functie 910 - RESERVES EN VOORZIENINGEN 

Reserveri ngen/voorzien ingen 

60100 Toevoeg ing aan reserves en voorz ien ingen 

Functie 911 - GELDLENINGEN 

Overige mbt geldlen ingen 

60100 Toevoeg ing aan reserves en voorz ien ingen 

20400 

60100 

60100 

60020 
60030 
60100 
60200 
60210 
60220 
60230 
60240 
60250 

Functie 912 -VRIJGEKOMEN MIDDELEN 

Vrijgekomen middelen 

Afschrijv ingen 

Functie 922 -ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 

Algemene uitgaven/ inkomsten 

Toevoeg ing aan reserves en voorz ien ingen 

Functie 990 - SALDI KOSTENPLAA TSEN 

Functie 992 - SALDI GEWONE DIENST 

Saldo gewone dienst 

Saldo gewone dienst 

Functie 993 - SALDI KAPITAALDIENST 

Saldi kapitaaldienst 

Voordelig saldo Kapitaaldienst 
Nadeling saldo KD 
Toevoeg ing aan reserves en voorz ien ingen 
Activering Duurzame Bedrijfsmiddelen 
Activering Automatisering 
Activering Vervoermiddelen 
Activering lnfrastructuur 
Activering Gebouwen 
Activering Sport 

Totaal inkonnsten hoofdfunctie 9 
Totaal uitgaven hoofdfunctie 9 

Voordelig saldo hoofdfunctie 9 

86 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

Q 

Q_ 

Q 

Q_ 

Q 

Q_ 

Q 

Q_ 

Q 

Q 

Q_ 

1.198.740 

Q_ 

0 
1 005263 

0 
0 

193.477 
0 

1.198.740 
1.005.263 

193.477 

Geraamde 
inkomsten 
primrtieve 
beg roting 

2020 

Ba ten 

Geraamde Werkelijke 
inkomsten na inkomsten 

wijz1g 1n g 1n van het 
dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 

Q Q Q 

Q_ Q_ Q_ 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q_ Q_ Q_ 

Q Q Q 

Q_ Q_ Q_ 

Q Q Q 

Q Q Q 

Q_ Q_ Q_ 

Q Q Q 

Q_ Q_ Q_ 



Openbaar Lichaam Bon aire 
Jaarrekening en jaa iverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

Omschrijving 

VD-PARAGRAAF 2 

022.00.00 Facili taire Zaken 

33000 Vervoermiddelen 
33200 Vervoermiddelen 

Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2 
Totaal inkomsten VD-Paragraaf 2 

Nadelig saldo VD-Paragraaf 2 

Werkelijke 
urtgaven 

van het 
dienstjaar 

2019 
Q 

Q 

87 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
urtgaven uitgaven na uitgaven 

primitieve wijz1gmg in van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 
Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bon aire 
Jaarrekening en jaa iverslag 2020 

Kapitaaldienst 

Functie/ 
categorie 

Omschrijving 

VD-PARAGRAAF 2 

Facili ta ire Zaken 

Totaal inkonnsten VD-Paragraaf 2 
Totaal uitgaven VD-Paragraaf 2 

Voordelig saldo VD-Paragraaf 2 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 
Q 

Q 

88 

Ba ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten na inkomsten 

primrtieve wijz1g 1n g 1n van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 
Q Q Q 

Q Q Q 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

011 .00.00 

20400 

022.00.00 

10010 
10020 
10030 
30000 
31000 
31100 
33000 
34100 
34150 
34200 
34310 
34320 
34340 
34400 
34420 
34430 
34440 
34450 
34460 
34490 
34520 
34530 
34540 
34550 
34560 
34630 
34900 
61000 
62000 

Omschrijving 

1. KAPITAALLASTEN 

Renie en afschrijving 

Afschrijvingen 

Totaal uitgaven kapitaallasten 
Totaal inkomsten kapitaallasten 

Nadelig saldo kapitaallasten 

2. KOSTENPLAATSEN 

lnlerne diensl 

Jaarwedden en uilkeringen 
Toe la gen 
Sociale laslen 
Personeel van derden 
Eleclricileil 
Brandslof 
Duurzame bedrijfsmiddelen 
Dienslkleding 
Represenlaliekoslen 
Water 
Onderhoud machines 
Onderhoud vervoermiddelen 
Onderhoud airco's 
Kanloorbenodigdheden 
Voorlichling en promolie 
lnvoerrechlen/vrachl en porti koslen 
Bankkoslen 
Telefoon/inlernet/Communicalie 
Druk- en kopieerwerk 
Vergaderkoslen 
Schoonmaakkoslen 
Leasekoslen 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisveslingskoslen 
Verzekering Vervoermiddelen 
Geleverde dienslen 
Aanschaf malerialen 
Renie- en afschrijvingskoslen 
Doorberekening koslenplaatsen 

88 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

1.998.156 

1.998.156 

1.998.156 

1.998.156 
1.998.156 

0 

5.213.055 

1.645.777 

976.797 
5.953 

168.021 
0 

4.887 
4.356 

0 
4.226 
1.571 

972 
6.355 

19.737 
1.299 

128.140 
362 

0 
0 

116.625 
68 

8.593 
25.163 

0 
0 

13 
6.149 

636 
86.102 
79.752 

0 

Geraamde 
uitgaven 
primitieve 
beg roting 

2019 

0 

Q 

0 

0 
0 

0 

0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Geraamde 
uitgaven 

na wijziging 
dienstjaar 

2019 

0 

Q 

0 

0 
0 

0 

0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

0 

Q 

0 

0 
0 

0 

0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

011.00.00 

61000 
61100 
61110 

Omschrijving 

1. KAPITAALLASTEN 

Renie en afschrijvinq 

Doorberekeninq aan functies van GD 
Doorberekeninq aan paragraaf 2 van Verdeeldienst 
Doorberekeninq Huisvestinq Scholen 

Totaal inkomsten kapitaallasten 
Totaal uitgaven kapitaallasten 

Voordelig saldo kapitaallasten 

2. KOSTENPLAATSEN 

022.00.00 lnterne dienst 

62000 Doorberekeninq kostenplaatsen 

89 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

1.998.156 

1.651.642 

1.651.642 
79.752 

266.762 

1.998.156 
1.998.156 

0 

5.213.055 

1.645.777 

1.645.777 

Baten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten inkomsten 
primitieve na wijziqinq van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

033.00.00 

31100 
34320 
34560 
62000 

033.10.00 

31100 
34320 
34560 
62000 

033.20.00 

31100 
34320 
34560 
62000 

033.30.10 

31100 
34320 
34560 
62000 

033.30.20 

31100 
34320 
34560 
62000 

033.40.10 

31100 
34320 
34530 
34560 
62000 

033.40.20 

31100 
34320 
34560 
62000 

Omschrijving 

Vervoermiddelen Bedrijfsvoering en Ondersteuning 

Brandstof 
Onderhoud vervoermiddelen 
Verzekering Vervoermiddelen 
Doorberekening kostenplaatsen 

Vervoermiddelen Ruimte en Ontwikkeling 

Brandstof 
Onderhoud vervoermiddelen 
Verzekering Vervoermiddelen 
Doorberekening kostenplaatsen 

Vervoermiddelen Samenleving en Zorg 

Brandstof 
Onderhoud vervoermiddelen 
Verzekering Vervoermiddelen 
Doorberekening kostenplaatsen 

Vervoermiddelen Toezicht en Handhaving 

Brandstof 
Onderhoud vervoermiddelen 
Verzekering Vervoermiddelen 
Doorberekening kostenplaatsen 

Vaartuigen 

Brandstof 
Onderhoud vervoermiddelen 
Verzekering Vervoermiddelen 
Doorberekening kostenplaatsen 

Vervoermiddelen Gezaghebber 

Brandstof 
Onderhoud vervoermiddelen 
Leasekosten 
Verzekering Vervoermiddelen 
Doorberekening kostenplaatsen 

Vervoermiddelen Gede()uteerden 

Brandstof 
Onderhoud vervoermiddelen 
Verzekering Vervoermiddelen 
Doorberekening kostenplaatsen 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

4.682 

1.669 
961 

2.052 
0 

37.852 

13.746 
14.299 
9.808 

0 

10.452 

4.634 
2.996 
2.822 

0 

41.978 

14.008 
19.431 
8.539 

0 

54.555 

21.336 
27.893 

5.327 
0 

3.767 

492 
139 

0 
3.136 

0 

4.375 

4.375 
0 
0 
0 

90 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
uitgaven uitgaven uitgaven 
primitieve na wijziging van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2019 2019 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

033.00.00 

033.10.00 

033.20.00 

033.30.10 

033.30.20 

033.40.10 

033.40.20 

62000 
62001 

62100 

62200 
62300 

62300 

62300 

62400 

62400 

Omschrijving 

Vervoermiddelen Bedrijfsvoerinq en Ondersteuninq 

Doorberekening kostenplaatsen 
Doorberekening Vervoermiddelen BO 

Vervoermiddelen Ruimte en Ontwikkel inq 

Doorberekening Vervoermiddelen RO 

Vervoermiddelen Samenlevinq en Zora 

Doorberekening Vervoermiddelen SZ 
Doorberekening Vervoermiddelen TH 

Vervoermiddelen Toezicht en Handhavinq 

Doorberekening Vervoermiddelen TH 

Vaartuiqen 

Doorberekening Vervoermiddelen TH 

Vervoermiddelen Gezaqhebber 

Doorberekening Vervoermiddelen Overigen 

Vervoermiddelen Gedeputeerden 

Doorberekening Vervoermiddelen Overigen 

91 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

0 
4.682 

37.852 

10.452 
0 

41.978 

54.555 

3.767 

4.375 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

Q 

0 
0 

Q 

0 

Q 

0 
0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Geraamde 
inkomsten 

na wijziging 
dienstjaar 

2020 

Q 

0 
0 

Q 

0 

Q 

0 
0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Baten 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2020 

Q 

0 
0 

Q 

0 

Q 

0 
0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

044.00.10 

31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34510 
34550 
62000 

044.00.20 

31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34550 
62000 

044.00.30 

31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34550 
62000 

044.10.00 

31000 
34200 
34340 
34450 
34510 
34550 
62000 

044.10.10 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

Omschrijving 

Huisvesting Financien Communicatie ICT en JAZ 

Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Beveiligingskosten 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Personeel en Organisatie 

Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Post en Archief 

Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Ruimte en Ontwikkeling 

Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Telefoon/internet/Communicatie 
Beveiligingskosten 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Directie Ruimte en Ontwikkeling 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

138.780 

60.993 
3.930 

12.625 
37 

58.922 
2.132 

142 
0 

85.383 

11.934 
1.888 
2.624 

0 
17.184 
51.733 

0 
21 

0 

125.598 

18.525 
677 

1.521 
0 

12.309 
92.380 

0 
186 

0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

311.740 

0 
48.444 

2.050 
1.466 

0 
31.797 

226.874 
0 
0 

1.110 
0 

92 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
uitgaven uitgaven uitgaven 
primitieve na wijziging van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2019 2019 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

044.00.10 

044.00.20 

044.00.30 

044.10.00 

044.10.10 

62010 

62010 

62010 

62000 
62110 
62310 

62110 

Omschrijving 

Huisvestinq Financien Communicatie ICT en JAZ 

Doorberekening Huisvestinq BO 

Huisvestinq Personeel en Organisatie 

Doorberekening Huisvestinq BO 

Huisvestinq Post en Archief 

Doorberekening Huisvestinq BO 

Huisvestinq Ruimte en Ontwikkelinq 

Doorberekening kostenplaatsen 
Doorberekening Huisvestinq RO 
Doorberekening Huisvesting TH 

Huisvestinq Directie Ruimte en Ontwikkelinq 

Doorberekening Huisvestinq RO 

93 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

138.780 

85.383 

125.598 

Q 

0 
0 
0 

311.740 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 
0 
0 

Q 

0 

Geraamde 
inkomsten 

na wijziging 
dienstjaar 

2020 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 
0 
0 

Q 

0 

Baten 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2020 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 
0 
0 

Q 

0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

044.10.20 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.10.30 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.10.40 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.10.50 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

Omschrijving 

Huisvesting Beheer O(:lenbare werken Uitvoering LV 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Beheer O(:lenbare werken Onderhoud D 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Slachthuizen 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Dierenkliniek 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

94 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

126.335 

0 
10.125 
18.525 

710 
0 

6.145 
0 

90.802 
27 

0 
0 

1.173 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.173 
0 
0 

11.312 

0 
3.574 
2.774 

0 
0 

3.989 
0 
0 

975 
0 
0 

4.022 

0 
4.022 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
uitgaven uitgaven uitgaven 
primitieve na wijziging van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2019 2019 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Functie/ 
categorie 

Verdeeldienst 

Omschrijving 

044.10.20 Huisvestinq Beheer Openbare werken Uitvoerinq L W 

62110 Doorberekening Huisvestinq RO 

044.10.30 Huisvestinq Beheer Openbare werken Onderhoud OW 

62110 Doorberekening Huisvestinq RO 

044.10.40 Huisvesting Slachthuizen 

62110 Doorberekening Huisvestinq RO 

044.10.50 Huisvestinq Dierenkliniek 

62110 Doorberekening Huisvestinq RO 

95 

Werkelijke Geraamde 
inkomsten inkomsten 

van het primitieve 
dienstjaar beg roting 

2019 2020 

126.335 

1.173 

11.312 

4.022 

Baten 

Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten 

na wijziging van het 
dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

044.10.60 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.10.70 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.10.80 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.20.10 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

Omschrijving 

Huisvesting Straatverlichting 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Publieke voorzieningen 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Bevordering Toerisme 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Directie Samenleving en Zorg 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

551.692 

0 
551.692 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

28.436 

0 
5.984 

12.539 
0 
0 

8.708 
0 
0 

1.206 
0 
0 

78.168 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

78.168 
0 
0 
0 

204.474 

0 
22.709 

1.990 
5.349 

0 
29.789 

139.586 
4.863 

0 
188 

0 

96 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
uitgaven uitgaven uitgaven 
primitieve na wijziging van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2019 2019 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Functie/ 
categorie 

Verdeeldienst 

Omschrijving 

044.10.60 Huisvestinq Straatverlichtinq 

62110 Doorberekening Huisvestinq RO 

044.10.70 Huisvestinq Publieke voorzieninqen 

62110 Doorberekening Huisvestinq RO 

044.10.80 Bevordering Toerisme 

62110 Doorberekening Huisvestinq RO 

044.20.10 Huisvestinq Directie Samenlevinq en Zorg 

62210 Doorberekening Huisvestinq SZ 
62310 Doorberekening Huisvestinq TH 

97 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

551.692 

28.436 

78.168 

204.474 
0 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 
0 

Geraamde 
inkomsten 

na wijziging 
dienstjaar 

2020 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 
0 

Baten 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2020 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 
0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

044.20.20 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.20.30 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.20.40 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.20.50 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

Omschrijving 

Huisvestinq Burgerzaken 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiliqingskosten 
Verzekerinq Gebouwen 
Kleine huisvestinqskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvestinq SKAL 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiliqingskosten 
Verzekerinq Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting lndebon 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekerinq Gebouwen 
Kleine huisvestinqskosten 
Doorberekeninq kostenplaatsen 

Huisvestinq Buitens()ortaccommodatie 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekerinq Gebouwen 
Kleine huisvestinqskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

154.901 

0 
17.383 

523 
2.862 

0 
24.987 
96.076 
12.984 

0 
86 

0 

13.597 

0 
9.876 

797 
975 

0 
1.915 

0 
0 

33 
0 
0 

58.522 

0 
39.338 

3.735 
260 

0 
15.190 

0 
0 
0 
0 
0 

221.140 

0 
111.598 

5.542 
0 
0 
0 

104.000 
0 
0 
0 
0 
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Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
uitgaven uitgaven uitgaven 
primitieve na wijziging van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2019 2019 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Functie/ 
categorie 

Verdeeldienst 

Omschrijving 

044.20.20 Huisvestinq Burgerzaken 

62210 Doorberekening Huisvestinq SZ 

044.20.30 Huisvestinq SKAL 

62210 Doorberekening Huisvestinq SZ 

044.20.40 Huisvesting lndebon 

62210 Doorberekening Huisvestinq SZ 

044.20.50 Huisvestinq Buitensportaccommodatie 

62210 Doorberekening Huisvestinq SZ 

99 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

154.901 

13.597 

58.522 

221.140 

Baten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten inkomsten 
primitieve na wijziging van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

044.20.60 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.20.70 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.20.80 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.20.90 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

Omschrijving 

Huisvesting O(:lenbare bibliotheek 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting MOA en integrale wijkaan(:lak 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting O(:lvang gehandica(:lten 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Overige gezondheiszorg aangelegenhec 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

100 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

79.582 

0 
917 

0 
0 
0 

12.497 
60.014 

6.153 
0 
0 
0 

6.641 

0 
0 
0 
0 
0 

6.641 
0 
0 
0 
0 
0 

8.400 

0 
8.400 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

25.672 

0 
11.068 

1.555 
0 
0 

13.049 
0 
0 
0 
0 
0 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
uitgaven uitgaven uitgaven 
primitieve na wijziging van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2019 2019 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Functie/ 
categorie 

Verdeeldienst 

Omschrijving 

044.20.60 Huisvestinq Openbare bibliotheek 

62210 Doorberekening Huisvestinq SZ 

044.20.70 Huisvestinq MOA en integrale wijkaanpak 

62210 Doorberekening Huisvestinq SZ 

044.20.80 Huisvesting Opvang gehandicapten 

62210 Doorberekening Huisvestinq SZ 

044.20.90 Huisvestinq Overiqe qezondheiszorg aanqeleqenheden 

62210 Doorberekening Huisvestinq SZ 
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Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

79.582 

6.641 

8.400 

25.672 

Baten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten inkomsten 
primitieve na wijziging van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 2020 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

044.20.95 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.30.10 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.30.20 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.30.30 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

Omschrijving 

Huisvesting Overige Onderwijs aangelegenheden 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Directie Toezicht en Handhaving 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Haven en Loodswezen 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Kaden Pieren en Boeien 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

35.388 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

35.388 
0 
0 

385.610 

0 
52.887 

1.587 
2.116 

176 
23.685 

276.250 
28.861 

0 
47 

0 

29.472 

0 
4.365 
1.726 

954 
56 

21.766 
0 
0 
0 

604 
0 

384.572 

0 
5.491 

26.373 
0 
0 
0 
0 

352.708 
0 
0 
0 

102 

Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
uitgaven uitgaven uitgaven 
primitieve na wijziging van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2019 2019 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Functie/ 
categorie 

Verdeeldienst 

Omschrijving 

044.20.95 Huisvestinq Overiqe Onderwijs aanqeleqenheden 

62210 Doorberekening Huisvestinq SZ 

044.30.10 Huisvestinq Directie Toezicht en Hand having 

62310 Doorberekening Huisvestinq TH 

044.30.20 Huisvesting Haven en Loodswezen 

62310 Doorberekening Huisvestinq TH 

044.30.30 Huisvestinq Kaden Pieren en Boeien 

62310 Doorberekening Huisvestinq TH 

103 

Werkelijke Geraamde 
inkomsten inkomsten 

van het primitieve 
dienstjaar beg roting 

2019 2020 

35.388 

385.610 

29.472 

384.572 

Baten 

Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten 

na wijziging van het 
dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

044.40.10 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.40.20 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.40.30 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.40.40 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
34900 
62000 

Omschrijving 

Huisvestinq Pasangrahan 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiliqingskosten 
Verzekerinq Gebouwen 
Kleine huisvestinqskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvestinq Bestuurskantoor 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiliqingskosten 
Verzekerinq Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Hul11kantoor Bestuurskantoor 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekerinq Gebouwen 
Kleine huisvestinqskosten 
Doorberekeninq kostenplaatsen 

Huisvestinq Ambtswoninq Gezaqhebber 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekerinq Gebouwen 
Kleine huisvestinqskosten 
Aanschaf materialen 
Doorberekeninq kostenplaatsen 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

83.219 

0 
28.226 

765 
11.336 

0 
39.880 

0 
0 
0 

3.013 
0 

147.120 

0 
55.106 

5.749 
1.767 

0 
18.291 

0 
64.618 

1.563 
26 

0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

59.660 

0 
8.297 
3.229 

0 
0 

6.011 
41.775 

0 
0 

347 
0 
0 
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Las ten 

Geraamde Geraamde Werkelijke 
uitgaven uitgaven uitgaven 
primitieve na wijziging van het 
beg roting dienstjaar dienstjaar 

2019 2019 2019 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Functie/ 
categorie 

Verdeeldienst 

Omschrijving 

044.40.10 Huisvestinq Pasangrahan 

62410 Doorberekening Huisvestinq Overigen 

044.40.20 Huisvestinq Bestuurskantoor 

62410 Doorberekening Huisvestinq Overigen 

044.40.30 Huisvesting Hulpkantoor Bestuurskantoor 

62410 Doorberekening Huisvestinq Overigen 

044.40.40 Huisvestinq Ambtswoninq Gezaqhebber 

62410 Doorberekening Huisvestinq Overigen 

105 

Werkelijke Geraamde 
inkomsten inkomsten 

van het primitieve 
dienstjaar beg roting 

2019 2020 

83.219 

147.120 

Q 

0 

59.660 

Baten 

Geraamde Werkelijke 
inkomsten inkomsten 

na wijziging van het 
dienstjaar dienstjaar 

2020 2020 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 

Q Q Q 

0 0 0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Verdeeldienst 

Functie/ 
categorie 

044.40.50 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.40.60 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

044.40.70 

30000 
31000 
34200 
34340 
34350 
34450 
34500 
34510 
34540 
34550 
62000 

Omschrijving 

Huisvesting Kabinet Gezaghebber 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Bureau Gede(:luteerden 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Huisvesting Bureau Eilandsecretaris 

Personeel van derden 
Electriciteit 
Water 
Onderhoud airco's 
Onderhoud riolering en beerputten 
Telefoon/internet/Communicatie 
Huur gebouwen 
Beveiligingskosten 
Verzekering Gebouwen 
Kleine huisvestingskosten 
Doorberekening kostenplaatsen 

Totaal uitgaven kostenplaatsen 
Totaal inkomsten kostenplaatsen 

Nadelig saldo kostenplaatsen 

106 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

16.055 

0 
0 
0 

2.094 
0 

13.961 
0 
0 
0 
0 
0 

16.721 

0 
0 
0 

4.080 
0 

12.642 
0 
0 
0 
0 
0 

16.232 

0 
0 
0 

73 
0 

16.159 
0 
0 
0 
0 
0 

5.213.055 
5.213.055 

0 

Geraamde 
uitgaven 
primitieve 
beg roting 

2019 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

Geraamde 
uitgaven 

na wijziging 
dienstjaar 

2019 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

Las ten 

Werkelijke 
uitgaven 
van het 

dienstjaar 
2019 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 



Openbaar Lichaam Bonaire 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 

Functie/ 
categorie 

Verdeeldienst 

Omschrijving 

044.40.50 Huisvestinq Kabinet Gezaqhebber 

62410 Doorberekening Huisvestinq Overigen 

044.40.60 Huisvestinq Bureau Gedeputeerden 

62410 Doorberekening Huisvestinq Overigen 

044.40.70 Huisvesting Bureau Eilandsecretaris 

62410 Doorberekening Huisvestinq Overigen 

Totaal inkomsten kostenplaatsen 
Totaal uitgaven kostenplaatsen 

Voordelig saldo kostenplaatsen 

107 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2019 

16.055 

16.721 

16.232 

5.213.055 
5.213.055 

0 

Geraamde 
inkomsten 
primitieve 
beg roting 

2020 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

0 
0 

0 

Geraamde 
inkomsten 

na wijziging 
dienstjaar 

2020 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

0 
0 

0 

Baten 

Werkelijke 
inkomsten 

van het 
dienstjaar 

2020 

Q 

0 

Q 

0 

Q 

0 

0 
0 

0 



Openbaar Lichaam Bonaire
Jaarrekening en jaarverslag 2020

Investeringsbegoting Openbaar Lichaam Bonaire

2020

Directies Grootboek 
aanschaf

Omschrijving 
Investerings-

bedrag begroot
Investerings-

bedrag
Afschrijvings-

duur

Grootboek 
afschrijvings- 

lasten

Kapitaallasten/afs
chrijvings-lasten

Jaar 1e 
afschrijving

Jaar laatste 
afschrijving

Extra onderhouds-
lasten

B&O 140
Automatisering - verbetering van 
geimplementeerde applicaties

300.000 160.719 5 32.144 2021 2026 0,00

 

300.000 160.719 32.144 0

Legende 
110 - Gebouwen   120 - Overige bedrijfsmiddelen    130 -Vervoersmiddelen    140 - Automatisering      150   - Infrastructuur     160- Sportaccomodaties  en  565 lening scholen
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Openbaar Lichaam Bonaire, Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Bonaire 2020

Jaarrekening 2020

Bijzondere uitkeringen 2020

Grootboeknummer Omschrijving Begin Balans Baten Lasten Correctie Eind Saldo

Grootboeknummer Omschrijving Begin Balans Baten Column1 Column2 Column3

60019005 Eilandelijke Platform criminaliteitsbeheersing EPC 8.369                        -                            2.829                        5.539

60019010 Integraal Veiligheidsplan Bonaire 1.107                        -                            -                            1.107

60019015 Impuls weerbaar bestuur – Integriteitsprogramma 43.248                      -                            42.073                      1.174

60019020 Integriteitsprogramma BOBB -                            210.815                    -                            210.815

60022005 Doeluitkering 22.749                      -                            -                            22.749

60022006 B&O Implementatie WOLBES/FinBES 98.243                      -                            50.519                      47.724

60022008 Ontwikkelplannen 29.326                      -                            -                            29.326

60022009 Verbetertraject Financieel Beheer 74                             -                            -                            74

60022014 Personele cap. Milieu en Natuur Bonaire 237.117                    90.972                      55.978                      272.112

60022015 Versterking financieel beheer Bestuursakkoord 104.199                    -                            62.624                      41.575

60022016 Opzetten afdeling Deelnemingen 439.680                    -                            238.911                    200.769

60022017 Nieuwe visie en herinrichting organisatie 76.944                      -                            76.944                      0

60022018 Deelneming TCB economie & Toerisme 494.585                    -                            201.033                    293.552

60022019 Revitalisatie directie Samenleving & Zorg 439.680                    -                            14.713                      424.967

60022020 Invulling hoofd Burgerzaken 197.856                    -                            -                            197.856

60022021 Versterken financieel beheer Bestuursakkoord 2 54.960                      -                            43.932                      11.028

60022022 Doorontwikkeling ICT - systemen 274.800                    -                            21.307                      253.493

60022023 Mobiliteit medewerkers ambtelijk apparaat 219.840                    -                            -                            219.840

60022024 Ondersteuning kabinet Gezaghebber 161.295                    -                            65.735                      95.560

60022025 Doorontwikkeling integriteitsbeleid 193.554                    -                            -                            193.554

60022026 Versterking communicatiefunctie 354.849                    -                            47.284                      307.565

60022027 Doorontwikkelen van begrotingscyclus 225.759                    -                            6.975                        218.784

60022028 Trainen van beleidsafdelingen 161.295                    -                            -                            161.295

60022029 Juridische ondersteuning 105.880                    -                            103.111                    2.770

60022030 Opzet en ontwikkeling rekenkamer OLB 86.024                      -                            -                            86.024

60022031 Onderzoek subsidieverantwoording 54.157                      -                            12.720                      41.437

60022032 Verbetering financieel beheer 2021 -                            382.477                    19.506                      362.971

60022033 Verbetering financieel beheer 2021-Subsidievaststelling en BU -                            100.012                    -                            100.012

60030003 Straatnamen 15.052                      -                            -                            15.052

60030004 Verstrekking paspoorten t/m 12 jarigen 18.659                      -                            -                            18.659

60030005 Verbetering Kwaliteit PIVA 54.529                      -                            -                            54.529

60030006 Communicatieplan – Voorkomen identiteitsfraude 845                           -                            732                           113

60030007 Digitalisering akten Burgerzaken 7.498                        -                            6.586                        912

60030008 Tweede Kamer verkiezingen 2021 -                            21.000                      -                            21.000

61300005 Rampenbestrijding 137.906                    107.700                    64.432                      181.174

61300010 Geneeskundige Hulpverlening Rampen & Crisis CN 49.980                      49.960                      -                            99.940

62100008 Passangrahan -                            -                            0

62100011 Opslag vuurwerk Bonaire 227.340                    -                            48.259                      179.081

62100012 Meerjarig uitvoeringsprogramma wegen Bonaire 6.090.276                 -                            966.200                    5.124.076

62100013 Eenmalig impuls wegen 3.359.380                 -                            2.970.099                 389.281

62220005 Proffesionalisering en upgrading havenbedrijf Bonaire 13.805                      -                            -                            13.805

62220006 Verlenging Zuidpier Kralendijk 1.466.358                 -                            724.900                    741.457

63100005 Economische Ontwikkeling Bonaire -                            -                            0

63100006 Oprichting Trade en Investment Board 18.422                      -                            -                            18.422

63100007 Actualisering Visie & Ambitie Bonaire -                            -                            0

63100008 Opstellen Strategisch Toerisme Plan -                            -                            0

63100009 Duurzaamheidsgraadmeter -                            -                            0

63100010 Opzet en uitbouw Bonaire 60.000                      -                            -                            60.000

63100011 Bereikbaarheid 134.186                    -                            2.915                        131.271

63100012 Qredits 22.950                      -                            22.950                      0

63100013 Project Management EOB 402                           -                            -                            402

63100014 Cost of doing Business 7.580                        -                            -                            7.580

63410005 Landbouw ontwikkeling incl slachthuis 1.558.235                 -                            45.770                      1.512.465

64800009 Verharding terrein Brede school Papa Cornes -                            -                            -                            0

64800010 Bijdrage OCW Onderwijshuisvesting Bonaire -                            5.186.084                 5.186.084                 0

64800011 Bijdrage CO 2 scan scholen -                            35.000                      -                            35.000

65100005 Herinrichting Bibliotheek 0                               -                            -                            0

65300005 Buurtsportcoach -                            -                            -                            0

65300006 Sport- en speelsvoorzieningen 27.072                      -                            22.426                      4.645

66001012 Noodopvang en -begeleiding -                            -                            -                            0

66001013 Schuldhulpverlening 10.720                      -                            -                            10.720

66001014 Aanleg waterinfrastructuur -                            -                            -                            0

66001015 Project Pagabon 193.757                    -                            184.446                    9.311

66001016 Schuldhulpverlening 2 111.408                    -                            82.164                      57.600                      86.844

66001017 Verlenging Schuldhulpverlening 2 -                            -                            -                            0

66001018 Noodwoning 82.000                      -                            80.548                      80.000                      81.452

66001019 TEDx - Sociale innovatie -                            -                            0

66001020 Schuldhulpverlening 3 160.000                    -                            44.035                      115.965

66001021 Voedselhulp - Covid -                            215.607                    195.000                    20.607

Openbaar Lichaam Bonaire
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Grootboeknummer Omschrijving Begin Balans Baten Lasten Correctie Eind Saldo

Openbaar Lichaam Bonaire

66001022 Kansen voor allen - Covid noodpakket 2.0 -                            821.108                    77.211                      743.897

66001023 Loonkostensubsidie BBL -                            222.000                    -                            222.000

66001024 Woonlasten kwetsbare inwoners - Covid noodpakket 1.0 649.600                    571.810                    77.790

66001025 Aanvullend noodpakket 1.0 en 2.0  Covid 274.000                    -                            274.000

66110005 Job programma Horeca/Toerisme -                            -                            0

66110007 Job programma Bouwsector -                            -                            0

66110008 Job programma Landbouw Veeteelt -                            -                            -                            0

66110009 Woningverbetering kansarme gezinnen 2 -                            -                            0

66110010 Toeleiding jongeren naar werk 2 -                            -                            0

66110011 Veiligheidsinstituut -                            -                            0

66110012 Job programma Naschoolse opvang -                            -                            0

66110013 Jobprogramma Algemeen -                            -                            -                            0

66110014 Woningverbetering Particulieren 3.702                        -                            -                            3.702

66110015 Jobprogram Tuinbouw 2 -                            -                            -                            0

66110016 Project Eleva 9.353                        -                            -                            9.353

66110017 Arbeids re- intgeratie Twinning, Plenchi Trabou 108.435                    -                            117.514                    9.080                        0

66110018 Arbeids re- intgeratie Twinning, Plenchi Trabou 2 86.415                      -                            108.230                    21.815                      0

66110019 Arbeidstoeleiding 25 plussers 79.995                      -                            69.717                      10.278

66110020 Arbeids re-integratie twinning, Plenchi Trabou 3 240.000                    -                            125.899                    44.105                      158.206

66110021 Pilot Carwash project -                            81.158                      19.600                      61.558

66110022 Krachten bundelen -                            365.211                    81.961                      283.250

66110023 Job programs -                            98.549                      -                            98.549

66300003 Sociale Kanstraject Jongeren 230.366                    620.255                    527.308                    323.314

66300004 Integrale Wijkaanpak 2 65.907                      -                            24.506                      41.402

66300005 Leer Woon Werkcentrum Jong Bonaire 7.285                        -                            -                            7.285

66300006 Integrale Wijkaanpak 3 -                            -                            0

66300007 Integrale Wijkaanpak 4 -                            -                            0

66300008 ICT in de Wijken -                            -                            -                            0

66300009 Begeleiding Risicogroepen -                            -                            -                            0

66300010 SHARK -                            -                            0

66300011 Plan van aanpak Kinderrechten Bonaire 110.001                    -                            13.452                      96.549

66300012 Groot onderhoud buurthuis Ambiona -                            -                            0

66300013 Media van en door jongeren Bonaire -                            -                            0

66300014 Werkplan geweld in afhankelijksrelaties 3.543                        -                            3.112                        431

66300015 Integrale Wijkaanpak 5 -                            -                            -                            0

66300016 SHARK 2 -                            -                            0

66300017 Integrale wijkaanpak 6 200.824                    -                            298.853                    98.029                      0

66300018 BES(t)4Kids 24.788                      -                            -                            24.788

66300019 Opknappen van de 4 buurthuizen 555.401                    -                            47.709                      507.692

66300020 Buurtwerk personeelskosten 149.272                    -                            -                            149.272

66300021 Conferentie Jeugdbeleid 370-                           -                            -                            370                           0

66300022 ICT in de wijken 2 -                            -                            0

66300023 Nationale Informatiecampagne 100.000                    -                            18.363                      81.637

66300024 BES(t)4Kids 2 116.095                    -                            61.076                      55.019

66300025 Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 109.977                    -                            100.479                    9.497

66300026 Sociaal Wijkwerker 55.000                      -                            -                            55.000

66300027 BES(t)4Kids- Jong Bonaire -                            -                            0

66300028 Eerste lijn Jeugd & Gezinszorg -                            -                            0

66300029 Werkbezoek family Justice Center Conference 2.276                        -                            -                            2.276

66300030 Aanvulling Werkplan HGKM 2018-2019 193.515                    -                            107.699                    85.815

66300031 Integraal wijkontwikkeling 579.000                    -                            225.956                    98.029-                      255.015

66300032 Naschoolse activiteiten voor kinderen 100.000                    -                            25.838                      74.162

66300033 Onderhoud buurthuizen 84.129                      -                            -                            84.129

66300034 Aanpak digitale achterstand 50.000                      -                            -                            50.000

66300035 Speeltuin Rincon 80.000                      -                            -                            80.000

66300036 Inter (eilandelijke) opvang slachtoffers -                            912.780                    555.612                    357.168

66300037 Kinderrechten Filmfestival UNICEF -                            -                            45.000                      45.000                      0

66300038 Opknappen Parke Senkuria -                            -                            13.443                      22.702                      9.259

66300039 Koko Kibra -                            -                            23.666                      25.000                      1.334

66400005 Zelfmanagement 60+ en MIVA -                            -                            -                            0

66500005 Kinderopvang technische bijstand -                            -                            -                            0

66500006 Versterking Kinderopvang 0-                               -                            -                            0

66500007 Kinderopvang Papa Cornes -                            -                            -                            0

66500008 Extra impuls kinderopvang Bonaire -                            -                            -                            0

66500009 Vervoltraject renovatie San Luis Beltran -                            -                            -                            0

66500010 Extra impuls kinderopvang Bonaire 2 -                            -                            -                            0

66500012 BES(t)4Kids- programmaplan 575.782                    4.699.639                 1.267.366                 4.008.055

66510005 VN Verdrag Handicap Bonaire 28.929                      -                            -                            28.929

66510006 Krusada en Ergotherapie -                            -                            -                            0
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66510007 Beschut werk "Warda -Mi-Rin" 172.382                    370.950                    320.779                    72.000                      294.553

66510008 Implementatie VN Verdrag Handicap 200.000                    -                            -                            200.000

66510009 Beschutwerk Selibon 219.000                    -                            198.178                    119.111                    139.933

67000005 Publieke gezondheidszorg 1.275.524                 292.668                    367.443                    1.200.749

67000006 Preventiemedewerker PG 140.000                    -                            -                            140.000

67100011 Preventie genotmiddelen gebruik 5.000                        -                            -                            5.000

67100012 We can Young 69.336                      -                            -                            69.336

67100013 Health Study BES 3.936                        -                            -                            3.936

67100014 Greenhouse voor PO &VO 20.263                      -                            3.816                        16.447

67100015 Krusada Inloophuis & Centrum Walk In 20-                             -                            181.820                    181.840                    0

67100016 Krusada Dagbesteding -                            -                            -                            0

67220005 Riolering en Watervoorziening 357.059                    -                            -                            357.059

67220006 Afronding riool waterzuiveringsinstallatie 2.524.275                 -                            2.524.275                 0

67221005 Water & sanitation reform-EU 2.186.545                 -                            1.736.545                 450.000

67230004 Goat eradiction and control -                            38.140                      38.140                      0

67230005 Duurzame landbouw en Plattelandsontw -                            -                            -                            0

67230006 World Heritage nomination 77.300                      -                            77.300                      0

67230007 Verbranden bio-medisch en infectueus afval 6                               -                            -                            6

67230008 Feral pig control project plan -                            -                            -                            0

67230009 Reforestation project plan -                            40.475                      40.455                      20

67230010 Koraalrestauratie- restoring marine life -                            -                            -                            0

67230011 Ecologisch herstel Lac & Zuidelijk kustgebied 90.462-                      90.287                      -                            -175

67230012 Erosiebestrijding en natuur herstel Bonaire 1-                               -                            -                            -1

67230013 Koepelcampagne Leefomgeveing & Natuur 18.118                      -                            18.118                      0
67230014 Bonaire Cave & karst Nature Reserve -                          14.000                    14.000                    0

67230016 Afvalbeheer Bonaire 3.255.847                 -                            3.255.847

67230017 Opruimactie zwerfasbest 33.692                      -                            -                            33.692
67230018 Aanpak Plastics 89.752                    -                          254                         89.498
67230019 Natuurparken -                          1.504.980               -                          1.504.980
67230020 Gecombineerde MIlieuprojecten 453.600                  -                          453.600
67231005 Algae park Bonaire 634                         -                          -                          634
67250006 Bijdrage Drinkwater WEB -                          -                          -                          0
68221005 Verhuurdersubsidie 698.324                  698.304                  698.324                  698.304
68221006 Regio envelop infra- convenant volkshuisvesting 804.100                  797.240                  797.240                  804.100
69100005 Nader te bepalen SZ- BU 748.034                  -                          -                          678.623-                    69.411
69100010 Nader te bepalen RO – BU -                          -                          -                          0
69220020 Covid -19 ten behoeve van 2021 -                          549.980                  -                          549.980

TOTAAL 31.416.360 23.250.398 23.261.805 0 31.404.953
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Openbaar lichaam Bonaire
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Kosten in verband met COVID-19 - Jaarrekening  2020

oting (6)922.00.19- COVID-19
Kosten-
soorten

Omschrijving Begroting Werkelijke kosten Beschikbaar

10040 Vergoedingen niet via payroll 3.000                                    2.350                                          650                                                     
30000 Personeel van derden 474.400                                445.095                                      29.305                                                
34150 Representatiekosten 7.500                                    4.338                                          3.162                                                  
34420 Voorlichting & promotie 330.500                                242.301                                      88.199                                                

34450 Telefoonkosten 41.000                                  9.546                                          31.454                                                
34480 Automatiseringskosten 83.800                                  79.303                                        4.497                                                  
34630 Geleverde diensten 806.163                                751.291                                      54.872                                                
34640 Labkosten 187.750                                182.953                                      4.797                                                  
34700 Juridische kosten 150.000                                119.669                                      30.331                                                
34900 Aanschaf materialen 155.800                                136.004                                      19.796                                                
42000 Onderstand  & Steunbehoeftigen -                                        -                                             -                                                      
42100 Subsidies & Bijdragen 30.000                                  29.777                                        223                                                     

subtotaal 2.269.913                           2.002.627                                 267.286                                            

Toelichting op de kostensoorten (6)922.00.19- COVID-19
10040 Onkostenvergoeding van de ondersteuners van de repartrianten.  Een bedrag van USD 2.350 is verwerkt en uitbetaald t/m periode 9.
30000 Betreft het inhuren van 3 medewerkers t.b.v. Taak groep Sociaal Domein,  verpleegkundigen,  medewerkers voor de Callcenter en ondersteuning van VWS en arts IZB.
34150 Versnaperingen ten behoeve van de bijeenkomsten EBT en beltegoedkaarten voor thuiswerken.
34420 Voorlichtingcampagnes ten behoeve van COVID-19 (afdeling PG), COVIDframe (afdeling Communicatie) en realiseren van website crisis situatie.
34450 Verbindingskosten tbv Call center.
34480 Aanschaf van laptops in verband met thuiswerken.
34630 Kosten in verband met quarantaine zoals verblijfs-,vervoers-, consumptie- en beveiligingskosten.
34640 Er  is een aparte kostensoort aangemaakt  voor het bekostigen van de labkosten. Er is een factuur van USD 246.000 aan de afdeling PG ingediend. 

De inhoud van de factuur is nog in overleg met de leverancier alvorens te worden uitbetaald.
34700 Kosten in verband met juridische ondersteuning.
34900 Aanschaf van schoonmaakartikelen, telefoons i.v.m thuiswerken, aanschaf containers voor het bewaren van COVID-19 materialen, aanschaf testmachine tbv testbeleid en

het aanbrengen van glasbescherming bij de balies van de diverse directies.
42100 Betalingen aan de crèches ten behoeve van noodopvang en ontbijtpaketten.

Opmerking
42000 Eenmalige financiele steun woonlasten i.v.m. COVID-19. (6) 600.10.24 - Woonlasten kwetsbare inwoners.

Dit bedrag is conform brief 30 april 2020 kenmerk 2020-0000213754: 1ste tranche. In het 4de kwartaal is budget omgezet in een BU (6) 600.10.24.
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Kosten in verband met COVID-19 - Jaarrekening  2020

Kosten-
soorten

Omschrijving Begroting Werkelijke kosten Beschikbaar

34630 Geleverde diensten 215.607                                195.000                                      20.607                                                
subtotaal 215.607                              195.000                                    20.607                                              

Toelichting op de kostensoort (6)600.10.21 Voedselhulp Bonaire
34630 Betreft bijdragen aan stichtingen voor het verschaffen van extra voedselpakketten ivm COVID.

Kosten-
soorten

Omschrijving Begroting Werkelijke kosten Beschikbaar

34630 Geleverde diensten 821.128                                77.211                                        743.917                                              
subtotaal 821.128                              77.211                                      743.917                                            

Toelichting op de kostensoort (6)600.10.22 Kansen voor allen
34630 Bedrag is uitgegeven aan o.a. het aanschaffen van hygiënische pakketten ten behoeve van 100 minderbedeelde ouderen en schoolbenodigdheden tbv 

kinderen waarvan hun ouders een baan hebben verloren tijdens de coronavirus.

Kosten-
soorten

Omschrijving Begroting Werkelijke kosten Beschikbaar

34630 Geleverde diensten 649.600                                571.810                                      77.790                                                
subtotaal 649.600                              571.810                                    77.790                                              

Toelichting op de kostensoort (6)600.10.24 Woonlasten kwetsbare inwoners COVID-19 
34630 Eenmalige financiële steun woonlasten van bewoners van Bonaire. Dit bedrag is conform brief 30 april 2020 kenmerk 2020-0000213754: 1ste tranche.

Het totaal bedrag van USD 571.810 was in vorige overzichten gerapporteerd bij (6)922.00.19- COVID-19 - 42000. Voor de inzichtelijkheid en later verantwoording is gekozen om 

dit bedrag samen met het budget van USD 649.600 om te zetten in een BU.

(6)600.10.21- Bijzondere uitkering Voedselhulp Bonaire  (brief 26 mei 2020 met kenmerk 2020-0000258557)

(6)600.10.22- Bijzondere uitkering Kansen voor allen (brief 25 juni 2020 met kenmerk 2020-0000356814: 2de tranche)

(6)600.10.24- Bijzondere uitkering Woonlasten kwetsbare inwoners COVID-19 (brief 30 april 2020 kenmerk 2020-0000213754)
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Kosten in verband met COVID-19 - Jaarrekening  2020

Kosten-
soorten

Omschrijving Begroting Werkelijke kosten Beschikbaar

34630 Geleverde diensten 274.000                                -                                             274.000                                              
subtotaal 274.000                              -                                           274.000                                            

Toelichting op de kostensoort (6)600.10.25 Aanvullende pakket 1.0 en 2.0
34630 BZK heeft  bij brief 6 november 2020 met kenmerk 2020-0000632021 (3de tranche) vanuit ministerie SZW een bedrag van USD 274.000 ter beschikking gesteld 

voor het dekken van de noodpakketten voor de resterende drie maanden 2020. Dit bedrag zal uitgegeven nadat het bedrag bij (6) 600.10.24 volledig wordt benut.

Kosten-
soorten

Omschrijving Begroting Werkelijke kosten Beschikbaar

34630 Geleverde diensten 147.371                                147.371                                      -                                                      
subtotaal 147.371                              147.371                                    -                                                    

Toelichting op de kostensoort (6)700.00.05 - Bijzondere uitkering PG
34630 VWS (mail 8 oktober 2020 van programma directuer ZJCN) heeft  PG toestemming gegeven om een gedeelte van de bijzondere uitkering PG uit te mogen geven 

aan COVID-19. In 2020 (t/m periode 13) is een bedrag van USD 147.370,58 uitgegeven.
De bedoeling is om in 2021 een bedrag van USD 500.000 uit de BU PG te reserveren voor COVID-19 en dit te verwerken  bij een nog aan te maken grootboeknummer.

Kosten-
soorten

Omschrijving Begroting Werkelijke kosten Beschikbaar

34630 Geleverde diensten 549.980                                -                                             549.980                                              
subtotaal 549.980                              -                                           549.980                                            

Toelichting op de kostensoort (6)922.00.20
34630 BZK heeft bij brief 6 november 2020 met kenmerk 2020-0000632021 (3de tranche) een bedrag van USD 550.000 toegekend ter compensatie 

van de gemaakte kosten ivm coronavirus. Dit bedrag zalin 2021 worden uitgegeven.

4.927.599                      2.994.019                           1.933.579                                   

(6)922.00.20- Bijzondere uitkering COVID-19 tbv  dienstjaar 2021 (brief 6 november 2020 met kenmerk 2020-0000632021)

Totaal budget en gemaakte kosten COVID-19

(6)600.10.25- Bijzondere uitkering COVID-19 - Aanvullende pakket 1.0. en 2.0 (brief 6 nov 2020 met kenmerk 2020-0000632021)

(6)700.00.05- Bijzondere uitkering PG onderdeel  COVID-19
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Openbaar lichaam
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