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Onderwerp 

Advies bij de amendering van de ontwerpbegroting 2023 van het openbaar lichaam Bonaire 

 

Geachte heer Rijna, 

 

Op 28 oktober 2022 ontving het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba (Cft) een door de leden van de fractie Demokrat ingediend amendement bij de 

ontwerpbegroting (OB) 2023. Conform artikel 18 lid 2 van de Wet Financiën openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) ontvangt u hierbij het advies 

van het Cft bij dit amendement.  

 

Procesgang 

Op 20 augustus 2022 ontving het Cft de OB over het begrotingsjaar 2023, met het 

verzoek hier op basis van artikel 17 lid 3 van de Wet FinBES bij te adviseren. Dit advies 

is op 30 augustus 2022 naar u verzonden. De OB is op 1 september 2022 aan de 

eilandsraad aangeboden, waarbij is aangegeven op welke wijze rekening is gehouden 

met de bevindingen en aanbevelingen van het Cft. De eilandsraad stelde op 27 oktober 

2022 een amendement op de voorliggende OB voor (bijlage 1). 

 

Advies 

Met artikel II van het amendement worden de uitgaven op de functie dienst 

economische zaken verlaagd met USD 1,2 miljoen en op de functie dienst 

bestuursapparaat - personeel van derden verlaagd met USD 1 miljoen. Volgens het 

amendement bestaat er onduidelijkheid over de doelstelling en de wenselijkheid van 

deze uitgaven. De uitgaven aan de functies agrarische zaken, sport, kunst, 

maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie en sociaal/cultuurwerk en 

jeugd/jongerenwerk worden met het amendement verhoogd met in totaal USD 1,2 

miljoen. Hiermee zou het resultaat in 2023 met USD 1 miljoen toenemen en zou 

Bonaire voor 2023 geen tekort meer begroten. Dit is in lijn met het advies zoals dat 

door het Cft bij de ontwerpbegroting 2023 is uitgebracht.1  

 
1 Cft, kenmerk 202200100, Advies bij de ontwerpbegroting 2023, d.d. 30 augustus 2022. 
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Het Cft adviseert wel bij het besluit over het amendement helderheid te verschaffen 

over de consequenties van de voorgestelde herschikking van uitgaven en daarbij ook 

een adequate onderbouwing te geven bij de voorgestelde substantiële bedragen 

waarmee de functies dienst economische zaken en bestuursapparaat worden verlaagd. 

Als het amendement wordt aangenomen dient deze informatie in de begroting te 

worden verwerkt.  

 

Artikel III van het amendement betreft een wijziging van het meerjaren 

investeringsplan 2023-2026. Op basis van het amendement is onduidelijk welke invloed 

deze wijziging heeft op (het resultaat van) de gewone dienst van de 

meerjarenbegroting 2023-2026. Het Cft adviseert deze informatie bij de besluitvorming 

over het amendement te betrekken en, indien het amendement wordt aangenomen, aan 

de begroting toe te voegen. 

 

Ik verwacht 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 

 

 

Deze brief is in afschrift verstuurd aan: 

De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire 

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire  


