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Onderwerp 

Advies bij besluit tot wijziging van de begroting 2022 van het openbaar lichaam Bonaire   

 

Geachte heer Rijna,  

 

Op 9 november 2022 adviseerde het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius 

en Saba (Cft) bij de vijfde ontwerpbegrotingswijziging (OBW) voor het begrotingsjaar 

2022 van het openbaar lichaam Bonaire.1 Op 30 november 2022 ontving het Cft van 

Bonaire een aangepaste versie van deze OBW, waarin een verhoging van de vrije 

uitkering is verwerkt.2 Op basis van artikel 21 lid 2 jo. artikel 17 lid 3 van de Wet 

financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) ontvangt u 

hierbij het advies van het Cft bij deze aanpassing van de OBW.  

 

De OBW die u aanbiedt aan de eilandsraad dient, conform artikel 21 jo. artikel 17 lid 4 

van de Wet FinBES, vergezeld te gaan van het onderhavige advies van het Cft en het 

advies van 9 november 2022, en een toelichting op welke wijze met deze adviezen 

rekening is gehouden. 

 

Toetsingskader 

Het toetsingskader voor de beoordeling van de OBW wordt gevormd door de Wet 

FinBES aangevuld met de in het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen 

BES (BBV BES) opgenomen criteria. 

 

Oordeel  

Bonaire behoudt in de aangepaste OBW de voorstellen tot wijziging die reeds in de 

eerdere versie waren opgenomen en neemt nu aanvullend een verhoging van de vrije 

uitkering als gevolg van loon- en prijsontwikkeling op.  

 
1 Cft, kenmerk Cft 202200141, Advies vijfde begrotingswijziging 2022 en reactie op uw brief van 25 

oktober 2022, d.d. 9 november 2022.  
2 Openbaar lichaam Bonaire, kenmerk P&A2022004240, Aanvulling op 5e begr.wijziging 2022, d.d. 30 

november 2022.  
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Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een toevoeging aan 

de vrije uitkering toegekend van USD 0,5 miljoen. Bonaire stelt voor deze middelen in 

te zetten voor onderwijshuisvesting (USD 0,2 miljoen) en afvalwaterverwerking (USD 

0,3 miljoen). Het Cft kan hiermee instemmen.  

 

Voor de overige onderdelen van de OBW handhaaft het Cft zijn advies van 9 november 

2022. Dit betekent dat het Cft niet kan instemmen met de toevoeging van de extra 

ontvangsten uit de toeristenbelasting, geraamd op USD 2,0 miljoen, aan de 

bestemmingsreserve voor verlaging van de energielasten. Vanwege de onzekerheid 

over het verwachte resultaat voor 2022 en het ontbreken van een onderbouwing van 

deze meevaller, acht het Cft het niet opportuun deze baten nu al over te hevelen naar 

een bestemmingsreserve. Tegen de vrijval van USD 1,6 miljoen van de 

pensioenvoorziening en de verwerking van de bijzondere uitkeringen gerelateerd aan de 

bestuurlijke werkafspraken 2022-2023 heeft het Cft geen bezwaar.  

 

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: 

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire 

Het hoofd Financiën van het openbaar lichaam Bonaire 

 


