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Onderwerp
Advies tweede begrotingswijziging 2019 openbaar lichaam Bonaire

Geachte heer Rijna,
Op 30 mei jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft)
van uw bestuurscollege (BC) de tweede begrotingswijziging 2019 (BW) ontvangen.
Hierbij ontvangt u het advies van het Cft op de ingediende BW.
Advies
Het Cft adviseert positief op de door u voorgestelde wijzigingen in de begroting 2019.
De begroting wordt per saldo verhoogd met USD 0,3 miljoen tot USD 59 miljoen. Het
verwachte saldo 2019 verandert met deze BW niet en blijft nihil.
Op 13 mei jl. heeft het Cft positief geadviseerd op de voorgestelde wijzigingen in de
eerste BW 2019. Aangezien deze eerste BW niet volledig was, is bij het advies als
voorwaarde gesteld dat Bonaire uiterlijk op 10 juni een tweede BW bij het Cft indient.
Daarbij is speciale aandacht gevraagd voor de belastingopbrengsten, de
(belasting)vorderingen, de personeelslasten en een onbegrote uitgave. Het Cft
constateert dat met deze tweede BW ten dele invulling wordt gegeven aan de gestelde
voorwaarden.
Het Cft merkt verder op dat de eerste BW nog moet worden vastgesteld door de
eilandsraad en voor goedkeuring worden aangeboden aan de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Toelichting
In de tweede BW worden zowel de lasten als de baten met USD 0,3 miljoen verhoogd.
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Baten
De voorgestelde bijstelling van de baten betreffen het verhogen van de geraamde
motorrijtuigenbelasting tot USD 4,3 miljoen. Op basis van de gerealiseerde baten in het
eerste kwartaal 2019 (USD 4,5 miljoen) en geheel 2018 (USD 4,2 miljoen) acht het Cft
deze bijstelling voldoende realistisch.
Uit voorzichtigheid wenst het BC pas op basis van de tweede uitvoeringsrapportage
(UR) 2019 de overige belastingbaten nader te analyseren en waar van toepassing te
verhogen middels een BW. Hoewel het Cft van mening is dat de analyse al had moeten
zijn uitgevoerd, kan op basis van de halfjaarcijfers een beter beeld worden verkregen.
Het Cft verzoekt u om bij de tweede UR (eind juli) de analyse van de belastingbaten te
ontvangen.
Lasten
De voorgestelde wijzigingen in de lasten bestaan uit diverse posten, waaronder:
•

Verlaging van de lasten “reserveringen” (USD 0,7 miljoen)

•

Verhoging van de personeelslasten (USD 0,3 miljoen)

•

Verhoging van de lasten onderhoud aan wegen (USD 0,3 miljoen)

•

Verhoging van de lasten vanwege een niet begrote uitgave voor sleepboot Ola
(USD 0,2 miljoen)

•

Verhoging van de lasten voor de verkiezingen voor de eilandsraad en het
Europees parlement (USD 0,06 miljoen)

De afgelopen jaren is gebleken dat de personeelslasten structureel te hoog worden
begroot. Hoewel de huidige verhoging van de personeelslasten met USD 0,3 miljoen in
de BW tekstueel wordt toegelicht, mist het Cft het gewenste inzicht om ook cijfermatig
van de juistheid te zijn overtuigd. Het secretariaat van het Cft zal met uw hoofd van de
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning in overleg treden om gezamenlijk te komen
tot de gewenste analyse.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus
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