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Oranjestad, 4 december 2020  

Inleiding 
 

Geachte heer Knops, 

 

Bij deze ontvangt u de 3e Uitvoeringsrapportage voor het jaar 2020 van Openbaar Lichaam Sint 

Eustatius (OLE). 

 

Wij waarderen de extra tijd die ons is geboden voor deze rapportage, dit vanwege de tijd die besteed 

is aan het zelfstandig opstellen van de begroting 2021.We kiezen er in deze kwartaalrapportage voor 

om over de eerste drie kwartalen te rapporteren en prognose te maken van het jaarresultaat. We 

trachten met deze rapportage verder aansluiting te zoeken bij de voorwaarden die de Wet FinBes en 

de BBV BES stelt.  

 

Net als bij de 2e kwartaalrapportage presenteren we ook nu weer begrotingswijzigingen per functie. 

Het gezamenlijk effect van de begrotingswijzigingen op het jaarresultaat wordt deze keer niet alleen 

op kostenniveau weergegeven, maar ook in een tabel op functieniveau. 

Over de toegekende bijzondere uitkeringen wordt middels de gebruikelijke tabel in de bijlage financiële 

verantwoording afgelegd.  

 

De COVID-19 pandemie heeft onverwachte en verregaande gevolgen voor de lokale financiën van Sint 

Eustatius. Vooral aan de inkomstenkant moesten de verwachtingen bijgesteld worden. De 

steunuitkeringen van het Ministerie van BZK hebben het verlies aan inkomsten enigszins kunnen 

verzachten.  

 

De achterstand in de Jaarrekeningen is deels weggewerkt en we zijn momenteel bezig met het 

opstellen van de Jaarrekening 2019. Getracht wordt om begin 2021 de jaarrekening voor 2020 op te 

stellen, zodat we helemaal bij zijn op dat vlak.  

 

Inmiddels hebben er ook lokale verkiezingen plaatsgevonden op het eiland. Met de installatie van de 

Eilandraad op 29 oktober j.l., is ook het belang van een tijdige, transparante en correcte rapportages 

toegenomen. 

 

Zoals gevraagd wordt de voortgang in het financieel beheer als onderdeel van deze rapportage 

toegelicht.  

 

Hoogachtend, 

Namens Openbaar Lichaam Sint Eustatius 

 

 

 

 

Mr. M.L.A. Van Rij, 

Regeringscommissaris 
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A. De Balans en het Resultaat t/m het 3e Kwartaal 
 

In dit deel A wordt de balans en het voorlopige resultaat toegelicht. Het resultaat waarop gestuurd 

wordt is 1,5 miljoen USD. Dit positief resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van recente compensaties 

voor COVID-19 vanuit het Ministerie van BZK (totaal 1,444K USD). De onderstaande Staat van Baten 

& Lasten laat zien dat een opbrengst van 70% bij de belastingen in 2020 mogelijk is, bij de luchthaven 

42% en de zeehaven 79%.  

 

 

 

Staat van Baten & Lasten 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Jaar Jaar Realisatie 

 2e 

Begrotings- Jaar

 3e kw. % 

Verschil 

Omschrijving
 Begroting 

 Begroting + 

1e BW Periode 1 t/m 9  wijziging Prognose

 t.o.v. 

Begroting 

Baten  USD  USD  USD  USD 

80999 Vrije uitkering 11,100,527  11,931,232  9,104,984            1,652,967   13,584,199           67%

81999 Belastingen 572,350       494,350       344,852               -              494,350                70%

892xx Afvalstoffenheffing 360,000       300,000       206,647               -              300,000                69%

82999 Onroerend goed exploitatie 196,457       249,958       181,057               -              249,958                72%

83999 Luchthaven 460,000       184,000       78,075                 -              184,000                42%

84999 Zeehaven 2,833,870    2,128,878    1,479,320            (290,100)     1,868,878             79%

85999 Leges 98,514         98,514         41,566                 (20,000)       78,514                  53%

86199 Vergunningen 223,111       223,111       161,263               41,986        234,997                69%

89XXX BZK bijdrage RC's en anderen 484,774       484,774       363,580               -              484,774                75%

899XX Overige opbrengsten 155,835       155,835       44,322                 11,000        166,835                27%

90000 Overige byzondere baten -               942,634       45,600                 45,600        988,234                5%

Totaal Baten (excl. B.U.) 16,485,438  17,193,286  12,051,266          1,441,453   18,634,739           65%

89XXX B.U. 2020 en oudere jaren -               10,370,624          

Totaal Baten ( incl. B.U.) 16,485,438  17,193,286  22,421,890          1,441,453   18,634,739           

Lasten

40999 Personeelskosten 9,189,574    8,915,385    6,316,777            406,000      9,321,385             68%

41999 Huisvestingskosten 688,362       723,362       378,098               (195,367)     527,995                72%

42999 Exploitatiekosten 2,630,070    2,921,070    1,280,792            (414,000)     2,507,070             51%

43999 Kantoorkosten 468,973       483,973       379,472               (58,000)       425,973                89%

44999 Representatie en communicatiekosten279,769       344,769       234,623               (50,000)       294,769                80%

45999 Kosten vervoermiddelen 158,971       196,971       164,993               -              196,971                84%

47999 Afschrijvingskosten 274,995       274,995       240,512               -              274,995                87%

49999 Algemene kosten 355,612       315,612       170,501               (20,000)       295,612                58%

70600 Investeringskrediet vrije uitk. -                        

79999 Subsidies en financiele bijdragen 1,946,650    1,817,650    1,373,950            -              1,817,650             76%

99900 Overige byzondere lasten 160,000       660,000       1,255,244            780,000      1,440,000             87%

99999 Onvoorzien 17,597         17,597         28,914                 17,597                  164%

Totaal Lasten (excl. B.U.) 16,170,573  16,671,384  11,823,877          448,633      17,120,017           69%

705xx B.U. 2020 en oudere jaren -               10,370,624          

Totaal Lasten (incl. B.U.) 16,170,573  16,671,384  22,194,501          448,633      17,120,017           

Periode Resultaat Q1-Q3 227,389               

Voordelig Resultaat 314,865       521,901       992,820      

Voordelig jaarresultaat 1,514,721             
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Het resultaat tot en met het derde kwartaal bedraagt 227K USD. Bij het berekenen van het resultaat is 

voor zover mogelijk getracht om te voldoen aan het matching principe. De extra steunmaatregelen uit 

het vierde kwartaal zijn niet in dit resultaat verwerkt. De eerste twee COVID-19 compensaties ter 

waarde van 630K USD werden wel volledig meegenomen in het perioderesultaat.  

In het verleden werd de begroting bijna niet aangepast ten opzichte van het jaar daarvoor. Met de 

eerste begrotingswijziging van dit jaar, die tegelijk met tweede uitvoeringsrapportage werd opgesteld, 

is daar flink verandering in gekomen. De huidige rapportage bevat opnieuw een groot aantal 

begrotingswijzigingen. Op deze manier proberen we de afwijkingen van de realisaties versus de 

begrote bedragen zoveel mogelijk te beperken en een meer betrouwbare raming van het jaarresultaat 

te geven. De begrotingswijzigingen worden afzonderlijk besproken in deel B van deze rapportage. 

 

A.1 Significante afwijkingen in het resultaat 
De significante afwijkingen betreffen voornamelijk de belastingen, de personeelskosten, de 

exploitatiekosten, overige baten en lasten en de derving van inkomsten en gemaakte kosten rond 

COVID-19 pandemie. Gezien de enorme impact van COVID-19 op de eiland financiën, zal dit 

onderwerp als eerste worden toegelicht.  

A.1.1 COVID-19 
De COVID-19 pandemie veroorzaakt onverwachte en verregaande gevolgen voor de lokale financiën 

van Sint-Eustatius. Met name aan de opbrengstenkant moeten de verwachtingen voor het jaar 2020 

bijgesteld worden. De reisrestricties die vanaf 18 maart 2020 op het eiland van kracht zijn, hebben 

een groot effect op de baten van de haven- en luchtvaartactiviteiten en de toeristensector. 

In de eerste helft van 2020 ontving het OLE twee beschikkingen voor steunuitkeringen in verband met 

COVID-19 gerelateerde kosten als toevoeging tot de vrije uitkeringsgelden zijnde: 

● Aanvullende Middelen BZK COVID-19 ad. 257.600 USD. Beschikkingsdatum 30 april 2020 en 

ontvangen op 14 mei 2020; 

● Vrije Uitkering Noodpakket 2.0 CN COVID-19 ad. 373,240 USD. Beschikkingsdatum 25 juni 2020 

en ontvangen op 7 juli 2020. 

In de Kamerbrief van 16 oktober 2020 over het steun- en herstelpakket Caribisch Nederland is als 

aanvulling op de Vrije Uitkering 2020, in de lijn met de besluitvorming voor Europees Nederlandse 

gemeenten, aan OLE een financiële compensatie i.v.m. corona crisis toegekend van ad. 1.278 K USD 

voor teruglopende belastingontvangsten. In het vervolg op de extra middelen vanuit het Ministerie BZK 

voor aanvullende beleidsmaatregelen in het noodpakket 1.0 en 2.0, ontvangt OLE voor de drie 

resterende maanden van 2020 ook nog een bedrag van 162 K USD. 

Tevens zijn er gelden vanuit de Bijzondere Uitkeringen beschikbaar gesteld in verband met COVID-19 

gerelateerde kosten, zijnde de volgende projecten: 

● Project 000003 Publieke Gezondheidszorg ad. 100.000 USD. 

● Project 002312 Verbeterplan Financieel Beheer ad. 25.000 USD. 

● Project 003513 Voedselhulp Sint Eustatius COVID-19 ad. 163.000 USD. Beschikkingsdatum 26 mei 

2020 en ontvangen op 30 juni 2020. 

Zie hieronder een specificatie van de kosten en opbrengsten m.b.t. COVID 
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Als gevolg van COVID-19 zijn onder meer de volgende concrete tegenvallers te melden: 

Voor de inkomsten van de room tax is op jaarbasis 228K USD begroot, hetgeen als gevolg van Covid-

19 werd bijgesteld naar 60K met de eerste begrotingswijziging. Met haar besluit van 1 september 2020 

heeft het Bestuurscollege beslist om de hoteleigenaren te steunen en vrijstelling te verlenen voor de 

betaling van room tax vanaf 1 maart tot 1 oktober 2020.  

Door restricties in het vliegbeleid zijn er een beperkt aantal chartervluchten (met name essentiële 

werkers of medische vluchten. Er worden tot op heden door Winair nog altijd geen reguliere vluchten 

uitgevoerd vanaf Sint Maarten. Een forse begrotingswijziging was noodzakelijk ten tijde van de tweede 

kwartaalrapportage.  

De zeehaven heeft vanaf 18 maart, toen de eerste noodverordening van kracht werd, beperkt 

passagiers toegelaten. Ook zijn er dit jaar minder vaartuigen met olie binnengekomen, hetgeen een 

effect heeft op de bunkerfees en de nustar cargo fees. De opbrengsten van alle havenheffingen zijn dit 

jaar sterk teruggelopen. De inkomsten tot en met het derde kwartaal liggen grotendeels in lijn met de 

geschatte jaarinkomsten van de 1e begrotingswijziging. Een nieuwe begrotingswijzigingen is niet 

noodzakelijk.   

 

A.1.2 Vrije uitkeringen 
De ontvangen baten uit de vrije uitkering bedragen voor 2020 naar verwachting USD 13.584.199. Ten 

opzichte van het oorspronkelijke jaarbudget van USD 11.100.527 zijn er verschillende additionele 

inkomstenbronnen die bij de oorspronkelijke begrotingsopmaak niet gekend waren of niet werden 

meegenomen: 

● Vrije Uitkering Aflossing Renteloze Lening OCW & BZK (structureel) ad. 200K USD 

● Toevoeging Vrije Uitkering Aanvullende Middelen SZW COVID-19 ad. 257,600 USD 

COVID-19 Costs Categories Amount

Bijstand i.v.m. inkomensderving 582.81$               

Child Care essential workers 23,171.00$         

Communication costs 6,023.20$            

Food costs 1,350.00$            

Food Vouchers 71,000.00$         

Hospitainer 205,959.97$       

Medical costs 17,818.03$         

Protection/cleaning costs 129,631.74$       

Quarantine costs 107,916.33$       

Transportation costs 10,131.14$         

Grand Total COVID-19 Costs 573,584.22$       

62%

COVID-19 Revenues Categories Amount

BU Project 000003 Publieke Gezondheidszorg (100,000.00)$     

BU Project 002312 Verbeterplan Financieel Beheer (25,000.00)$        

BU Project 003513 Voedselhulp Sint Eustatius (163,000.00)$     

Vrije uitkering Noodpakket 1 aanv. middelen SZW COVID-19 (257,465.00)$     

Vrije uitkering Noodpakket 2 COVID-19 (373,105.00)$     

Grand Total COVID-19 Revenues (918,570.00)$     

Balance (344,985.78)$     

38%
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● Toevoeging Vrije Uitkering Noodpakket 2.0 CN COVID-19 ad. 373,240 USD.  

 

Het bedrag van USD 13.584.199 bevat ook de volgende bijkomende compensaties waarover wij recent 

werden geïnformeerd: 

 

 De loon- en prijsbijstelling voor Sint Eustatius ten bedrage van USD 208.967.  

 Aanvulling op de bovengenoemde noodpakketten vanuit het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid voor de drie resterende maanden van 2020 ten bedrage van USD 162.000. 

Dit bedrag is inclusief een opwaartse correctie van USD 22,000 vanwege het hanteren van een 

foutieve verdeelsleutel tussen de drie openbare lichamen.  

 Compensatie van USD 4.000 voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 

en de eilandsraadverkiezingen van dit jaar.  

 Compensatie voor sterk teruglopende belastinginkomsten ten bedrage van USD 1.278.000. Dit 

bedrag werd meegenomen in de begroting van 2021. 

 

Hoewel de extra ontvangsten tot het vierde kwartaal behoren, zijn ze wel opgenomen als 

begrotingswijziging in deze rapportage om een goede jaarprognose te kunnen opstellen. 

 

A.1.3 Belastingen 
Aan motorrijtuigenbelasting werd na driekwart jaar 425K USD gefactureerd. Dit is al ruim meer dan de 

344K USD die begroot werd voor heel 2020. In plaats van de gebruikelijke nummerplaatstickers 

werden in februari dit jaar nieuwe nummerplaten uitgegeven. Gekoppeld aan politiecontroles leidt dit 

tot een meevaller in de opbrengsten. De inning heeft begin dit jaar plaatsgevonden en de inkomsten 

betreffen nu nog alleen de inschrijving van nieuwe auto’s. De opbrengsten van motorrijtuigenbelasting 

werden echter gelijkmatig over de kwartalen verspreid.  

 

De toeristenbelasting is fors achtergebleven op de oorspronkelijke begroting. Bij de budgetopmaak was 

uitgegaan van een goed toeristisch jaar en een verdere intensivering van de room tax collectie die in 

2019 werd ingezet. Van beide is dit jaar geen sprake geweest. Het Bestuurscollege heeft beslist om de 

verschuldigde toeristenbelasting van 1 maart tot 1 oktober kwijt te schelden. 

A.1.4 Afvalstoffenheffing 
De administratie van de afvalstoffenheffing werd vorig jaar grondig aangepakt. De basisgegevens 

werden bijgewerkt en gecompleteerd op basis van een extract van de Persoonsinformatievoorziening 

(PIVA), waardoor het bestand van belastingplichtigen gegroeid is en de kwaliteit van het opleggen en 

innen verbeterd is. De heffing wordt per kwartaal opgelegd. Vanaf januari 2021 treden er nieuwe, 

verhoogde tarieven in werking. Er wordt voor dit jaar 300K USD aan opbrengsten geraamd. Daar staan 

58K USD aan maandelijkse kosten tegenover voor de stortplaats. 

 

A.1.5 Personeelskosten 
OLE telt op het einde van het 3e kwartaal 175 medewerkers in loondienst, waarvan 11 boventalligen, 8 

maatwerk plaatsingen en 2 regeringscommissarissen. De salariskosten van de 

regeringscommissarissen zijn volledige gedekt door BZK. De kosten voor boventallige medewerkers en 

de maatwerkplekken worden middels de frictiekosten begroting betaald uit de bijzondere 

uitkeringsgelden. In de begroting is geen rekening hiermee gehouden. Daarnaast werd de begroting 

voor personeelskosten gecorrigeerd voor posities die on hold staan zoals die van Gezaghebber, 

Gedeputeerde en Griffier. 

Per einde van het 3e kwartaal zijn 146,3 van de 163,9 formaties gevuld. De 163,9 formaties zijn 

exclusief de functies die tijdelijk on hold zijn wegens de tijdelijke wet taakverwaarlozing. De grootste 

afwijking ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door het niet invullen van wel begrote functies. 

De openstaande vacatures per einde derde kwartaal zijn opgenomen in de bijlage. Een 

begrotingswijziging voor de nog niet ingevulde vacatures in het 3e kwartaal kon helaas niet meer 

meegenomen worden in deze rapportage. Het sneller en duidelijker inzicht krijgen in de 

personeelslasten zal als verbeterpunt worden meegenomen naar de toekomst. Het idee is om de 

actualisatie van het personeelsbestand als vast onderdeel van de maandafsluiting op te nemen.  
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Er werd een noodzakelijke begrotingswijziging doorgevoerd voor de uitbetaalde pensioenen en sociale 

lasten van ex-ambtenaren. Deze waren niet begroot in 2020. De verwachte extra kosten bedragen op 

jaarbasis 286K USD. 

In het 3e kwartaal zijn 5 medewerkers aangeworven en 2 medewerkers zijn uit dienst gegaan. Een 

aantal sleutelfuncties zijn in het 3e kwartaal ingevuld. 

Met ingang van 7 april is een interim-directeur Bedrijfsvoering & Klantcontact benoemd, deze vacature 

is inmiddels per 1 september vervuld door een permanente aanstelling. Tevens is per 1 augustus de 

functie van Hoofd Bestuursondersteuning/Plv. Eilandsecretaris vervuld. Inmiddels zijn voor de 

sleutelfuncties zoals Directeur Transport; Beleidsadviseur Agri en Natuur personeel geworven en zal 

vanaf het vierde kwartaal de bezetting nog verder toenemen. 

Er is een stagnatie in opleidingen/trainingen opgetreden vanwege de aanhoudende COVID-pandemie. 

Het op afstand online leren is voor een groot deel van de werknemers vrij moeilijk, aangezien niet alle 

medewerkers voldoende computerkennis heeft. Tevens is online training voor langere tijd ook moeilijk 

vanwege de vereiste concentratie inspanning. De afdeling P&O is bezig de opleidingstrajecten te 

herontwerpen. De focus voor 2021 zal zijn de verplichte cursussen en trainingen voor afdelingen met 

een verplichte upgrade-eis (denk aan Financien en Census Office) en afdelingen die moeten voldoen 

aan internationale eisen (denk aan Security en Inspectors). De Microsoft Office-training is aan de 

gang. 

De begrote lasten voor de eindejaarsuitkering zijn gebaseerd op de oude cao, namelijk via een vast 

bedrag. In de nieuwe cao is de eindejaarsuitkering geen vast bedrag maar een 13e maand met een 

minimumbedrag.  

Een PC-Prive project is opgestart met de deelname van 66 personeelsleden. De laptops zijn al 

uitgedeeld aan het personeel en via een 12 maandelijkse salaris inhouding zal de voorfinanciering 

worden terugbetaald. 

A.1.6 Exploitatiekosten 
De totale gerealiseerde exploitatiekosten vallen verhoudingsgewijs lager uit dan voorzien. Het grootste 

deel van de onderbesteding komt voor rekening van de categorie overige exploitatiekosten. Deze 

rubriek werd voorheen vaak als verzamelcategorie gebruikt en is als zodanig begroot. Bij de nacontrole 

van de realisatie cijfers tot en met het derde kwartaal is gebleken dat veel kosten bij meer specifieke 

posten kunnen worden ondergebracht, met als gevolg de grote afwijking. Om dit recht te zetten 

worden diverse budgetwijzigingen voorgesteld. 

 

Per saldo is, na verwerking van 2 begrotingswijzigingen, iets meer dan de helft van het jaarbudget 

besteed. Er wordt rekening gehouden met extra uitgaven in het vierde kwartaal.  

A.1.7 Bijzondere uitkeringen 
Conform BBV BES verantwoordt OLE nu de bestedingen aan bijzondere uitkeringen via de staat van 

baten en lasten. Die bestedingen worden eens per kwartaal aangezuiverd met onttrekkingen aan de 

reserveringen voor vooruit ontvangen bijzondere uitkeringen. Doordat de afdeling Financiën is 

overgegaan tot maandelijks afsluiten van de financiële administraties worden vanaf het 3e kwartaal 

2020 de bestedingen aan bijzondere uitkeringen maandelijks aangezuiverd met onttrekkingen aan de 

reserveringen voor vooruit ontvangen bijzondere uitkeringen. 

 

Tot en met het derde kwartaal van 2020 is een bedrag van ruim 78 miljoen USD ontvangen aan 

bijzondere uitkeringen. Een bedrag van bijna 41 miljoen USD is in totaal uitgegeven aan de 

verschillende projecten. Dat bedrag is onttrokken aan de gereserveerde vooruit ontvangen gelden voor 

bijzondere uitkeringen  

 

Voor een gedetailleerde toelichting en weergave van de bijzondere uitkeringen wordt verwezen naar de 

bijlage. 
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A.1.8 Overige baten en lasten 
De post overige bijzondere lasten werd verhoogd met een bedrag van 780K USD. Dit bedrag is een last 

in de exploitatie voortkomend uit een vijftal bestemmingsreserves die werden vastgelegd middels de 

1e begrotingswijziging.  

Op de post overige bijzondere lasten worden tevens de gemaakte COVID-19 kosten geboekt, die 

gefinancierd worden via de extra steunmaatregelen van het Ministerie van SZW (349K USD). 

De post overige opbrengsten bestaat uit inkomsten van de hygiënische dienst en uit de verkoop van 

vlees door het slachthuis.  

Het budget van de post overige bijzondere baten bestaat uit nog te verwachten ontvangsten voor het 

roaming animals project ten bedrage van 616K USD en een bedrag van 326K USD dat met 

toestemming van het ministerie vrijgemaakt werd vanuit het project frictiekosten personeel voor 

opleidingsdoeleinden. Er werd een begrotingswijziging gemaakt van 45600 USD voor een transfer 

vanuit de projectgelden met toestemming van het ministerie.  
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A.2 Financiële positie  
 

De accountantscontrole van de jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn recent afgerond. Voor 2017 is het 

resultaat 503K USD negatief en voor 2018 is er een verlies van 542K USD. We zijn inmiddels gestart 

met het samenstellen van de jaarrekening 2019. De resultaten van 2017 en 2018 zijn nog niet in de 

balans verwerkt. 

A.2.1. DE VERKORTE BALANS DEBETZIJDE 

 

A.2.1.1 Materiele en Financiële vaste activa 
 

De waarde van de totale materiele vaste activa bedraagt per eind september 2020 14,835 miljoen 

USD. Ten opzichte van de waarde per ultimo 2019, 14,777 miljoen USD, is dit een 

waardevermeerdering van 58K USD. Deze waardevermeerdering betreft een afname door middel van 

afschrijvingen over de eerste drie kwartalen van 241K USD en een toename door middel van 

investeringen over dezelfde periode van 298K USD. De investeringen hebben met name betrekking op 

automatiseringsmiddelen voor 125K USD en vervoermiddelen voor 168K USD.  

 

De waardering van de deelnemingen (14,6 miljoen USD) is onveranderd. Er zijn geen indicaties van 

mogelijke waardevermindering 

 

A.2.1.2 Vorderingen 
 

A.2.1.2.1 Debiteuren en Voorziening debiteuren 
Als gevolg van het slechte inningspatroon op debiteuren worden periodiek extra dotaties aan de 

voorziening dubieuze debiteuren gemaakt ad 15K USD per kwartaal. Het debiteurenbeheer wordt 

adequater ingericht en consequenter uitgevoerd. In de 2e uitvoeringsrapportage stond er een 

totaalbedrag van $ 4,095,067 (d.d. 30-06-2020) open. Inmiddels is dit bedrag gedaald naar 

Verkorte Balans 2020 12/31/2018 12/31/2019 9/30/2020

Openbaar Lichaam Sint Eustatius

Activa 50,827,507 73,294,841 77,681,537      

 Materiële vaste activa 14,753,045 14,777,379 14,835,180      

Financiële vaste activa (incl. kortlopende deel) 14,644,863 14,644,863 14,644,863      

--- Deelnemingen 14,644,863 14,644,863 14,644,863

- Vorderingen 1,807,262   1,710,729 2,100,966        

--- Debiteuren 1,938,736 3,639,528 3,916,414

--- Overige vorderingen 1,522,761 177,720 282,324

--- Voorziening Debiteuren -1,665,066 -2,125,066 -2,170,066

--- Vooruitbetaalde kosten en deposits 5,231 7,634 54,434

--- Doeluitkeringen 0 -1,360 -2,205

--- Voorschot salarissen 5,600 12,273 20,066

- Liquide middelen 19,622,337 42,161,870 46,100,528      

--- Banken 19,621,942 42,087,198 46,061,673

--- Kruisposten 395 74,672 38,855
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$3,916,414 (d.d. 30-09-2020). De afgelopen maanden zijn er 1e reminders gestuurd naar alle 

debiteuren. Naast het sturen van de reminders is het afgelopen kwartaal gestart met het bellen van 

debiteuren ter attenderen op de openstaande vorderingen. Over het debiteurenbeleid wordt ingegaan 

in de paragraaf financieel beheer, verderop in deze rapportage. 

 

A.2.1.3 Liquide middelen 
 

A.2.1.3.1 Banken 
Tot en met het derde kwartaal 2020 zijn de liquide middelen met 4 miljoen USD toegenomen tot 46,1 

miljoen USD ten opzichte van het saldo ultimo 2019 42,1 miljoen USD. De vrij besteedbare middelen 

bedragen per eind september 3,9 miljoen USD. In december 2019 was nog 2,9 miljoen USD lokaal 

beschikbaar.  

 

Van het saldo liquide middelen per eind september is 42,2 miljoen USD gereserveerd voor projecten. 

Over het 3e kwartaal is er voor 7,2 miljoen USD aan bijzondere uitkeringen ontvangen en voor 2,1 

miljoen USD besteedt. 
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 A.2.2. DE VERKORTE BALANS CREDITZIJDE 

 

 

A.2.2.1 Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is tot en met het derde kwartaal 2020 met 0,7 miljoen USD toegenomen tot 26,8 

miljoen USD ten opzichte van ultimo 2019 26,1 miljoen USD. Dit is met name toe te schrijven aan de 

toename van de bestemmingsreserves met 780K USD. 

 

A.2.2.2 Langlopende schulden 
De aflossing van de langlopende lening OCW verloopt conform contract (jaarlijks 200K USD).   

 

  

Verkorte Balans 2020 12/31/2018 12/31/2019 9/30/2020

Openbaar Lichaam Sint Eustatius

Passiva 50,827,507 73,294,841 77,681,537      

 - Eigen vermogen 25,310,804 26,066,993 26,787,512      

--- Kapitaal/Bestemmingsreserves 25,487,920 25,487,920 26,267,920

--- Resultaat 2015 -564,344 -564,344 -564,344

--- Resultaat 2016 404,611 404,611 404,611

--- Resultaat 2017       183,001      183,001 183,001

--- Resultaat 2018     -200,384     -200,384 -200,384

--- Voorlopig resultaat 2019      756,189 469,319

--- Voorlopig resultaat 2020 227,389

 - Voorzieningen 800,281      800,281 800,281           

--- Voorziening Milieufonds 350,281 350,281 350,281

--- Pensioenvoorziening ex-gezagdragers 450,000 450,000 450,000

 - Langlopende schulden (incl. kortlopende deel) 2,800,000   2,600,000 2,450,000        

--- Renteloze lening OCW 2,800,000 2,600,000 2,450,000

 - Kortlopende schulden en overlopende passiva 21,916,423 43,827,568 47,643,745      

--- Crediteuren 3,670,101 1,187,349        1,100,657 

--- Te betalen salarissen 2,154,206 1,592,232   1,917,884.71 

--- Salaris periodieken 2014 - 2016 0 0 -145,000

--- Te betalen vakantiegeld (incl. sociale lasten) en 

eindejaarsuitkering 2019
250,782 267,698 533,962

--- Te betalen ABB 131,540 161,540 184,040

--- Bijzondere uitkeringen 14,595,553 39,291,670 42,546,913

--- Overige schulden en nog te betalen bedragen 1,082,716 754,058 1,042,587

--- Amended for IT upgrade and Govt re-organization 460,577 460,577

--- Overlopende schulden (o.a. maandafsluiting) 25,538 33,734 -27,893

--- Vraagposten 5,988 75,864 30,017

--- Vooruit ontvangen bedragen 0 2,846 0
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A.2.2.3 Voorzieningen 
 

A.2.2.3.1 Milieufonds 
Er moet nog een beslissing worden genomen over het aanhouden van de voorziening voor het 

milieufonds. Het opbouwen van een milieufonds was een afspraak onder het inmiddels verlopen 

contract 2005-2014 tussen NuStar en OLE. OLE heeft daar financieel wel rekening mee gehouden, 

doch het openen van een apart gezamenlijk fonds met NuStar heeft nooit plaatsgevonden. Het OLE 

aandeel in het fonds was bedoeld voor de bekostiging van het herstel van natuurwaarden ter plekke 

van de terminal, als ProStar Capital Group die locatie zou verlaten. (NuStar is in 2019 verkocht aan de 

ProStar Capital Group en heet nu GTI Statia = Global Terminal Investments Statia).  

 

A.2.2.3.2 Pensioenvoorziening ex gezagdragers 
Op grond van verplichtingen voortkomende uit de “Pensioenwet BES”, het “Pensioenbesluit BES”, het 

“Pensioenbesluit politieke ambtsdragers BES en het “rechtspositiebesluit politieke gezagsdragers BES” 

heeft OLE een pensioenverplichting richting (oud) politiek gezagsdragers. Oud politiek gezagsdragers 

die reeds een uitkering ontvangen, ontvangen die via de reguliere salarisadministratie als Uitkering bij 

wijze van pensioen. OLE is van mening dat dit de meest zorgvuldig mogelijke schatting is v.w.b. deze 

verplichting. In 2021 zal hiervoor een actuariële berekening worden gemaakt om het juiste bedrag van 

de voorziening vast te kunnen stellen. Naast deze berekening zal ook conform de adviezen van Cft, die 

hieronder zijn weergegeven, onderzocht worden of de pensioenafspraken kunnen worden 

ondergebracht worden bij een pensioenfonds. 

 

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) ziet ten aanzien van de 

pensioenen van (voormalig) politiek gezagdragers diverse risico’s voor de begrotingen van Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba. Daarom heeft het Cft pensioenadviseur Montae & Partners verzocht hierover 

een adviesrapport op te stellen. Op 25 augustus 2020 heeft het Cft het rapport aan de gezaghebbers 

van Bonaire en Saba en de regeringscommissaris van Sint Eustatius voorgelegd met het verzoek om, 

mocht daartoe aanleiding zijn, een eventuele reactie naar het Cft te sturen. Het Cft heeft geen reacties 

ontvangen. Het Cft adviseert om:  

• De pensioenopbouw van politiek gezagdragers in lijn te laten brengen met die van ambtenaren (op 

basis van middelloon, voorwaardelijke indexatie en een lager opbouwpercentage).  

• Te onderzoeken of de pensioenaanspraken kunnen worden ondergebracht bij een pensioenfonds 

zodat de risico’s zoals beschreven in het rapport worden weggenomen en de doelmatigheid komt te 

verbeteren. 

 

A.2.2.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 

A.2.2.4.1 Te betalen salarissen 
Het saldo voor “te betalen salarissen” wordt veroorzaakt door achterblijvende facturering door PCN van 

door OLE berekende pensioenpremies, werkgevers en werknemersaandeel. Daarnaast is onder deze 

noemer de af te dragen LB, AOV, AWW, WN ZORG opgenomen. Tenslotte zijn hieronder opgenomen de 

na te betalen loonbelasting en sociale lasten met betrekking tot overplaatsingen naar Stichtingen en in 

samenhang met nabetalingen voor salarisverhogingen en prijsstijgingen kosten van levensonderhoud 

voor deze groep. 

 

A.2.2.4.2 Te betalen vakantiegeld en eindejaarsuitkering  
Er wordt maandelijks een voorziening voor vakantiegeld en de gerelateerde sociale lasten opgebouwd. 

De betaling vindt in mei plaats. Tevens wordt er maandelijks een voorziening opgebouwd ten behoeve 

van de eindejaarsuitkering die in november 2020 wordt uitbetaald.  
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A.2.2.4.3 Te betalen ABB 
Er is uit behoedzaamheid rekening gehouden met een te betalen bedrag aan Algemene 

bestedingsbelasting van 176,5K USD. Er zijn eind 2018 herziene aangiften ABB ingediend door OLE, en 

dat voor de jaren 2012 t/m 2018. De beslissing van BCN hierover is nog niet ontvangen  



3e Uitvoeringsrapportage & 2e Begrotingswijziging 2020 – Openbaar Lichaam Sint Eustatius  

16 
 

B. Begrotingswijzigingen per functie.  
 

Hieronder worden de begrotingswijzigingen per functie omschreven. Met deze rapportage wordt een 

start gemaakt om de begrotingswijzigingen voortaan per functie op het totaal van de lasten en de 

baten van de functie te projecteren. Dit houdt in dat op het totaal van de functie, de mutatie op de 

begroting per functie in een tabel wordt weergegeven voor zowel de baten als de lasten. Bij het 

opmaken van het rapport hebben we geconstateerd dat er op sommige functies kleine realisaties te 

vinden zijn waar tegenover geen budget staat. In de volgende kwartaalrapportages zullen we deze 

imperfecties verder aanpakken. 

Het opmaken van de tabellen is vooralsnog manueel werk dat veel tijd vraagt. Op dit moment hebben 

we niet de mogelijkheid om dergelijke overzichten automatisch per functie uit het systeem te 

verkrijgen.  

Het saldo van alle voorgestelde begrotingswijzigingen is bijna 1 miljoen USD positief. De voorgestelde 

begrotingswijzigingen zijn gebaseerd op een prognose die overeengekomen is met de budgethouder.  

 

B.2 Toelichting per functie 
De volgende begrotingswijzigingen worden voorgesteld per functie.  

B.2.1 Bestuursorganen (001) 
 

 

De kosten voor elektriciteit en water werden voor 2020 te hoog begroot. Middels een 

begrotingswijziging wordt het budget afgestemd op de werkelijke facturen. Hetzelfde geldt voor de 

telefoon- en internetkosten van de gezaghebber. Deze liggen lager dan voorzien en het budget wordt 

hierop aangepast.  

Voor de consultant- en advieskosten wordt een budgetoverheveling gedaan tussen twee directies om 

de consultantkosten van de gezaghebber te dekken. Reis- en verblijfkosten, kosten van contractanten, 

alsook de representatiekosten liggen op jaarbasis lager dan voorzien wegens verminderde activiteit 

door Covid-19. 

  

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

1000 44100 Reis- en verblijfkosten ambtenaren en bestuur 30,000.00 0.00 10,000.00 -20,000.00

2000 41400 Electriciteit en Water 14,783.97 1,785.73 2,783.97 -12,000.00

2000 43200 Telefoon- en internetkosten 30,983.38 13,651.18 20,983.38 -10,000.00

2000 44200 Representatiekosten 25,233.57 3,631.50 15,233.57 -10,000.00

2000 49510 Consultant- en advieskosten (incl. rechtskundig) 0.00 10,536.98 15,000.00 15,000.00

3000 44100 Reis- en verblijfkosten ambtenaren en bestuur 22,800.98 4,325.82 12,800.98 -10,000.00

3000 40700 Contractanten en inhuur derden 10,000.00 0.00 5,000.00 -5,000.00

3000 49510 Consultant- en advieskosten (incl. rechtskundig) 20,454.00 345.84 5,454.00 -15,000.00

154,255.89 34,277.05 87,255.89 -67,000.00Totaal
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B.2.2 Bestuursapparaat (002) 
 

 
 
 
Aankoop van gereedschappen heeft nauwelijks plaatsgevonden in 2020. Door de begrotingswijziging 
komt 10K USD vrij.  

 
De posten overige personeelskosten bevatten met name verhuiskosten voor nieuwe personeelsleden, 
waarvoor in 2020 niets was gebudgetteerd. Deze budgetwijziging moet zorgen voor de nodige 
kredieten. Tevens is budget voorzien voor de jaarlijkse kerstviering voor het overheidspersoneel.  
 
Er worden 2 gebouwen gehuurd waarvoor in 2020 te veel is geraamd en 20K USD budget beschikbaar 
komt.  

 
Aan centrale inkoop van schoonmaakartikelen en pest control werd aanzienlijk minder uitgegeven dan 
in 2019. Ook hier komt middels een begrotingswijziging 20K USD vrij. 
 
De licentiekosten voor AFAS zullen op jaarbasis ongeveer 100K bedragen. Hierdoor komt 45K USD vrij.  
 

Water en elektriciteit werden te ruim gebudgetteerd bij het Klantenloket. Er komt 13K USD 
beschikbaar. 
 
Er dient 10K USD voorzien te worden voor de aankoop van vehicle tax stickers. Deze stickers zullen in 
2021 worden uitgereikt voor de heffing van de motorrijtuigenbelasting.   
 
Bij Unit Finance bedraagt de jaarlijkse kost van een contractant ongeveer 55K USD, hetgeen door een 

begrotingswijziging voorzien moet worden.  
Op de post Algemene kosten wordt een budget van 10K USD voorzien om de kosten van enkele 
boekingen bij de Unit Finance te dekken. 

 
Bij Directie Maatschappij en Welzijn komt het onbenut budget van overige exploitatiekosten 
beschikbaar. Door covid-19 zijn de reiskosten bij deze directie teruggevallen.  
 

P&O heeft bestedingen gedaan aan representatiekosten die vooraf niet werden voorzien. Met een 
begrotingswijziging worden de uitgaven gedekt.  
 
E&I heeft aan onderhoud van haar gebouw kosten gemaakt die niet waren begroot. Via een 
begrotingswijziging wordt dit rechtgezet.  
 

Vanuit het budget voor reis- en verblijfkosten bij E&I wordt 30K USD overgeheveld naar Domeinbeheer 
(functie 020) om de actualisering van het Strategisch Ontwikkelingsplan en de herziening van het 
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan te bekostigen.  

  

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

3220 42190 Aankoop/vervanging van gereedschappen 14,000.00 322.34 4,000.00 -10,000.00

4000 40900 Overige personeelskosten 0.00 7,384.43 20,000.00 20,000.00

4211 41100 Huur gebouwen 55,586.00 27,108.93 35,586.00 -20,000.00

4211 41310 Schoonmaakosten en pest control 36,031.00 11,475.51 16,031.00 -20,000.00

4220 40900 Overige personeelskosten 0.00 24,366.90 30,000.00 30,000.00

4230 43800 Kosten automatisering en licence fees 145,375.00 52,550.28 100,375.00 -45,000.00

4300 41400 Electriciteit en Water 21,460.39 5,353.55 8,460.39 -13,000.00

4300 45900 Motorrijtuigenbelasting 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00

4400 40700 Contractanten en inhuur derden 0.00 34,243.93 55,000.00 55,000.00

4400 49998 Algemene kosten 0.00 8,545.91 10,000.00 10,000.00

6000 42950 Overige exploitatiekosten (incl. structuurplannen) 50,000.00 2,030.00 5,000.00 -45,000.00

6000 44100 Reis- en verblijfkosten ambtenaren en bestuur 20,000.00 1,054.32 5,000.00 -15,000.00

4220 44200 Representatiekosten 0.00 12,228.74 15,000.00 15,000.00

5100 41300 Onderhoud van gebouwen 0.00 8,593.20 10,000.00 10,000.00

5000 44100 Reis- en verblijfkosten ambtenaren en bestuur 45,000.00 0.00 15,000.00 -30,000.00

387,452.39 195,258.04 339,452.39 -48,000.00Totaal
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B.2.3 Burgerzaken (003) 
 

 

De tegenvallende baten aan reisdocumenten en basisadministratie persoonsgegevens zijn deels covid-

19 gerelateerd. Het budget aan ontvangsten wordt voor beide met 10K USD naar beneden bijgesteld. 

 

Met de tweede kwartaalrapportage werd een begrotingswijziging doorgevoerd om de renovatie van het 

Census gebouw te kunnen bekostigen. De renovatie zal dit jaar niet meer worden uitgevoerd en een 

bedrag van 35K USD valt vrij middels een begrotingswijziging. 

Door covid-19 zijn ook de aankoopkosten van ID-documenten lager. Het budget wordt met 7K USD 

bijgesteld.  

Er is eerder dit jaar een kost aan automatisering geweest voor het bevolkingsadministratiesystemen 

(PIVA) die niet voorzien werd en middels een begrotingswijziging rechtgezet wordt. 

Er werden in 2020 bedragen gebudgetteerd op de rubrieken overige exploitatiekosten en algemene 

kosten. Het gebruik van deze rekeningen werd in 2020 beperkt. Kosten werden op meer specifieke 

rubrieken geboekt. Middels begrotingswijzigingen worden de bedragen op deze rekeningen 

vrijgemaakt.  

B.2.4 Domeinbeheer (020) 
 

 

Vanuit het budget voor reis- en verblijfkosten bij E&I onder functie 002 wordt 30K USD overgeheveld 
om de actualisering van het Strategisch Ontwikkelingsplan en de herziening van het Ruimtelijk 
Ontwikkelingsplan te kunnen bekostigen. 
 

B.2.5 Rampenbestrijding (130) 
 

 

Met de eerste begrotingswijziging werd een budget van 100K USD vanuit de overige exploitatiekosten 

aan de bestemmingsreserve voor de inrichting van het Emergency Operation Center (EOC) 

toegevoegd. Het resterende deel van 85K USD valt vrij middels een begrotingswijziging.  

  

Directie Rek nr Omschrijving Baten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

4310 85105 Basisadministratie  persoonsgegevens -19,176.00 -5,082.00 -9,176.00 10,000.00

4310 85108 Reisdocumenten -42,055.00 -19,187.21 -32,055.00 10,000.00

-61,231.00 -24,269.21 -41,231.00 20,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

4310 41300 Onderhoud gebouwen 35,000.00 0.00 0.00 -35,000.00

4310 42003 Inkopen ID-documenten en naturalisatiekosten 15,000.00 3,678.94 8,000.00 -7,000.00

4310 43800 Kosten automatisering en licence fees 0.00 10,711.16 12,000.00 12,000.00

4310 49998 Algemene Kosten 31,000.00 -450.00 1,000.00 -30,000.00

4310 42950 Overige exploitatiekosten (incl. structuurplannen) 40,000.00 443.94 5,000.00 -35,000.00

121,000.00 14,384.04 26,000.00 -95,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5510 40700 Contractanten en inhuur derden 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

0000 42950 Overige exploitatiekosten (incl. structuurplannen) 85,000.00 0.00 0.00 -85,000.00

85,000.00 0.00 0.00 -85,000.00Totaal
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B.2.6 Algemeen beheer DROB (200) 
 

 

Het totaalbudget van USD 85 143 wordt volledig overgezet naar rekening 86124 Bouwvergunningen 

onder functie 300. Op deze rekening worden de realisaties geboekt maar is geen budget voorzien.  

 

Het budget voor contractanten en inhuur derden wordt dit jaar niet meer gebruikt en valt via een 
begrotingswijziging vrij.  
 
Er worden in 2020 geen facturen voor automatisering en licenties meer verwacht waardoor 25K USD 
beschikbaar komt. 
 
Abusievelijk werden er geen kosten begroot voor elektriciteit en water. 15K USD dient om de 

ontvangen en nog te ontvangen energiefacturen te dekken. 
 
Binnen deze functie is momenteel geen voertuig beschikbaar. Het budget voor brandstofkosten zal niet 
aangewend worden en valt vrij.  
 
Het budget voor de overige exploitatiekosten was gereserveerd voor het opknappen van 5 

aanleunwoningen. De renovatie wordt gedekt door projectgelden. Het budget wordt vrijgemaakt via 
een begrotingswijziging. 
 

B.2.7 Wegen, straten en pleinen (210) 
 

 

Binnen deze functie zijn geen andere inkomsten bekend dan de motorrijtuigenbelasting, waarvoor een 
budgetaanpassing gedaan werd in de eerste begrotingswijziging. De gebudgetteerde inkomsten uit de 

post overige inkomsten zijn verwerkt in een bijzondere uitkering. 
 
 

 

De verwachte kosten aan onderhoud gebouwen zullen in het resterende deel van 2020 niet meer 

bedragen dan 10K USD. 

De post elektriciteit en water werd te hoog begroot. Voor de laatste maanden van 2020 wordt rekening 

gehouden met 10K USD kosten per maand.   

Beide effecten zijn verwerkt in een begrotingswijziging.  

  

Directie Rek nr Omschrijving Baten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5500 86109 Ruimtelijke ontwikkeling -64,170.00 0.00 0.00 64,170.00

5710 86109 Ruimtelijke ontwikkeling -20,973.00 208.06 0.00 20,973.00

-85,143.00 208.06 0.00 85,143.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5700 40700 Contractanten en inhuur derden 15,000.00 686.40 5,000.00 -10,000.00

5710 43800 Kosten automatisering en licence fees 25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00

5710 41400 Elektriciteit en water 0.00 10,281.13 15,000.00 15,000.00

5500 45100 Brandstofkosten 10,000.00 0.00 0.00 -10,000.00

5715 42950 Overige exploitatiekosten (incl. structuurplannen) 50,000.00 0.00 0.00 -50,000.00

100,000.00 10,967.53 20,000.00 -80,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Baten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

9200 84990 Overige inkomsten -138,000.00 0.00 0.00 138,000.00

-138,000.00 0.00 0.00 138,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5720 41300 Onderhoud van gebouwen 30,000.00 5,985.30 10,000.00 -20,000.00

5720 41400 Electriciteit en Water 168,688.06 68,788.33 103,688.06 -65,000.00

198,688.06 74,773.63 113,688.06 -85,000.00Totaal
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B.2.8 Zeehaven (220) 
 

 

Er is een meevaller in de inkomsten uit opslag die niet werd begroot.  

De post overige inkomsten bevatte gebudgetteerde ontvangsten in het kader van een project en 

werden bij de begrotingsopmaak abusievelijk in de exploitatie gebudgetteerd. 

Voor de tegenvallende haveninkomsten wegens covid-19 werd met de eerste begrotingswijziging een 

budgettaire aanpassing gedaan. De realisaties lopen in de pas met het aangepaste budget. 

 

Aan de kostenzijde wordt een onderbesteding begroot van 50K USD op de post onderhoud van grond, 

weg, waterbouwkundige werken. 

B.2.9 Luchtvaart (230) 
 

 

De post overige inkomsten bevatte gebudgetteerde ontvangsten in het kader van een project en 

werden bij de begrotingsopmaak abusievelijk in de exploitatie gebudgetteerd. 

Voor de tegenvallende luchtvaartinkomsten wegens covid-19 werd met de eerste begrotingswijziging 

een budgettaire aanpassing gedaan. De realisaties lopen in de pas met het aangepaste budget. 

 

De gerealiseerde uitgaven voor bovengenoemde kostenposten werden geboekt bij meer specifieke 
uitgavenrubrieken. Hierdoor komt er via deze begrotingswijziging een budget vrij van 45K USD.  
  

B.2.10 Economische Zaken (300) 
 

 

Inmiddels is gebleken dat bij de vergunning afgiftes de opbrengsten op andere grootboekrekeningen 

worden geboekt dan waar de budgetten staan. Om dit te recht te zetten dienen verschillende 

correcties plaats te vinden.   

86124 Bouwvergunningen 

Budget van 86109 (R.O.) was in 2020 verspreid over 2 directies binnen de functie 200 (Algemeen 

Beheer DROB). Het totaalbudget van 85 143 USD wordt volledig overgezet naar rekening 86124 

Directie Rek nr Omschrijving Baten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5300 84600 Storage fee 0.00 -19,120.00 -20,000.00 -20,000.00

5300 84990 Overige inkomsten -86,800.00 0.00 0.00 86,800.00

-86,800.00 -19,120.00 -20,000.00 66,800.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5300 42300 Onderhoud van grond,weg,water bouwkundige werken82,800.00 13,983.57 32,800.00 -50,000.00

82,800.00 13,983.57 32,800.00 -50,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Baten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5400 84990 Overige inkomsten -55,200.00 0.00 0.00 55,200.00

-55,200.00 0.00 0.00 55,200.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5400 42110 Aankoop/vervanging overige materiele vaste activa 30,000.00 1,425.28 5,000.00 -25,000.00

5400 42950 Overige exploitatiekosten (incl. structuurplannen) 20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00

50,000.00 1,425.28 5,000.00 -45,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Baten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5530 86124 Bouwvergunningen 0.00 -45,843.76 -85,143.00 -85,143.00

5530 86127 Directeursvergunningen 0.00 -27,500.00 -30,000.00 -30,000.00

5530 86128 Operationele vergunningen 0.00 -43,011.22 -60,100.00 -60,100.00

5530 86129 Vestigingsvergunningen 0.00 -46,600.00 -55,000.00 -55,000.00

5500 86112 Vestiging bedrijven incl. arbeid -99,504.00 -1,100.00 0.00 99,504.00

5530 84950 Hindervergunning -30,100.00 0.00 0.00 30,100.00

-129,604.00 -164,054.98 -230,243.00 -100,639.00Totaal
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Bouwvergunningen in de functie Vergunningen (300). Op deze rekening was geen budget voorzien 

maar worden wel de realisaties geboekt. 

86127 Directeursvergunningen 

Op deze rekening staat in 2020 geen budget, maar hier worden wel realisaties geboekt. In overleg met 

de budgethouder wordt een begrotingswijziging van +30K USD toegepast. 

86128 Operationele vergunningen 

Op deze rekening staat geen budget, maar hier worden wel realisaties geboekt. Via een structurele 

begrotingswijziging wordt 30K USD aan budget voorzien.  

Daarnaast wordt het volledige jaarbudget van 30.1K USD voor de hindervergunning overgeheveld naar 

de rekening operationele vergunningen. Hierdoor resulteert een jaarbudget onder operationele 

vergunningen van 60 100 USD.  

86129 Vestigingsvergunningen 

Het budget van 86112 Vestiging bedrijven incl. arbeid staat in 2020 verspreid over 2 directies, terwijl 

de realisaties lopen via grootboekrekening 86129.  

Van het budget op 86112 wordt 55K USD getransfereerd naar grootboekrekening 86129. Het 

restantbudget van 44 504 USD valt vrij.  

 

Aan de lastenzijde is ten onrechte budget geserveerd voor huur gebouwen. Een bedrag van 25K USD 

valt vrij.   

Binnen de categorie overige exploitatiekosten worden geen uitgaven verwacht, of deze zullen worden 

geboekt in meer specifieke posten. Via een begrotingswijziging blijft een bedrag over van 45K USD.  

B.2.11 Agrarische zaken (341)  
 

 

Een begrotingswijziging van 20K USD is nodig om de overschrijding op de post reis- en verblijfkosten 

derden te dekken. 

 

B.2.12 Oudheidkunde / Musea (541) 
 

 

Aan de lastenzijde is ten onrechte budget geserveerd voor huur gebouwen. Een bedrag van 10 112 

USD valt vrij.   

B.2.13 Overige cultuur en recreatie (580) 
 

 

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5530 41100 Huur gebouwen 25,255.00 0.00 0.00 -25,255.00

5530 42950 Overige exploitatiekosten (incl. structuurplannen) 45,000.00 0.00 0.00 -45,000.00

70,255.00 0.00 0.00 -70,255.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5610 44110 reis en verblijfskosten derden 0.00 15,131.32 20,000.00 20,000.00

0.00 15,131.32 20,000.00 20,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

6370 41100 Huur gebouwen 10,112.00 0.00 0.00 -10,112.00

10,112.00 0.00 0.00 -10,112.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Baten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

6340 86112 Vestiging bedrijven incl. arbeid -3,610.00 0.00 0.00 3,610.00

-3,610.00 0.00 0.00 3,610.00Totaal
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Bovenstaande vergunning wordt vanaf heden gebudgetteerd binnen de functie 300. Het bedrag van 

3.6K USD valt vrij.  

 

B.2.14 Onderstandsverlening (610) 

 

 
 

Hoewel er geen budget is voorzien, is op functie 610 een realisatie geboekt van 214K USD aan 

pensioenen van ex-ambtenaren. Rekening houdend met evenredige uitgaven in het vierde kwartaal 

wordt middels een begrotingswijziging een jaarbudget van in totaal 286K USD op deze functie 

gecreëerd.  

B.2.15 Werkgelegenheid (611) 
 

 

De meeste kosten voor deze functie worden bij meer specifieke rubrieken ondergebracht. Voor het 

resterende deel van het jaar wordt het budget middels deze begrotingswijziging naar 5K USD 

bijgesteld.  

B.2.16 Maatschappelijke zaken (620) 
 

Met de vorige begrotingswijziging werd een bedrag van 120K USD uit deze functie toegevoegd aan het 

eigen vermogen. De directie wenst een bedrag van 75K USD echter vast te leggen voor de opzet van 

een opvoedwinkel: een laagdrempelige winkel voor ouders waarin men begeleiding krijgt bij de 

opvoeding van kinderen. Het geld wordt aangewend voor de aankoop van inrichting, spelmateriaal, 

boeken, etc. Goedkeuring wordt gevraagd voor de boeking van onderstaande bestemmingsreserve:   

 

 

B.2.17 Algemeen beheer Gezondheidszorg (700) 
 

 

Ook hier worden de meeste kosten voor deze functie worden bij meer specifieke rubrieken 

ondergebracht. Het budget wordt middels deze begrotingswijziging vrijgemaakt. 

B.2.18 Slachthuizen (720) 
 

 

Aan de batenzijde wordt een bedrag van 11K USD gebudgetteerd vanwege niet voorziene overige 

opbrengsten.  

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

1201 40104 Sociale lasten (WG Zorg premies) 0.00 17,637.19 24,000.00 24,000.00

1201 40303 Pensioen en bijstand voormalige ambtenaren 0.00 196,231.20 262,000.00 262,000.00

0.00 213,868.39 286,000.00 286,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

6350 42950 Overige exploitatiekosten (incl. structuurplannen) 17,000.00 786.50 5,000.00 -12,000.00

17,000.00 786.50 5,000.00 -12,000.00Totaal

910 6360 99900 overige bijzondere lasten 75,000.00

910 6360 07100 bestemmingsreserve opvoedwinkel 75,000.00

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

6400 42950 Overige exploitatiekosten (incl. structuurplannen) 30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00

30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Baten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5620 89900 Overige opbrengsten 0.00 -11,036.32 -11,000.00 -11,000.00

0.00 -11,036.32 -11,000.00 -11,000.00Totaal
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Voor het onderhoud van koelinstallaties en airco’s werden uitgaven gedaan die niet waren begroot. Via 

een begrotingswijziging wordt dit rechtgezet.  
 

B.2.19 Reserves en voorzieningen (910) 
 

 

Op basis van de vorige uitvoeringsrapportage werden een vijftal bestemmingsreserves geboekt op de 

rekening overige bijzondere lasten onder functie 910. De reserves worden gefinancierd uit het eigen 

vermogen. De vijf reserves zijn: 

 Bestemmingsreserve 2020  inrichting EOC Gebouw 100 K 

 Bestemmingsreserve 2020 Schoolbussen 120 K 

 Bestemmingsreserve 2020  Schredder Recycling Plant 160 K 

 Bestemmingsreserve 2020  Magazijnen Recycling Plant 200 K 

 Bestemmingsreserve 2020 inrichting Luchthaven 200 K 

B.2.20 Vrije uitkering (921) 
 

 

De begrotingswijziging bestaat uit de volgende compensaties, waarover wij recent werden 

geïnformeerd: 

• De loon- en prijsbijstelling voor Sint Eustatius ten bedrage van USD 208.967.  

• Aanvulling op de bovengenoemde noodpakketten vanuit het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid voor de drie resterende maanden van 2020 ten bedrage van USD 162.000. Dit 

bedrag is inclusief een opwaartse correctie van USD 22,000 vanwege het hanteren van een foutieve 

verdeelsleutel tussen de drie openbare lichamen.  

• Compensatie van USD 4.000 voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 

en de eilandsraadverkiezingen van dit jaar.  

• Compensatie voor sterk teruglopende belastinginkomsten ten bedrage van USD 1.278.000. 

B.2.21 Algemene Uitgaven en Inkomsten (922) 
 

 
 

Het bedrag van 45 600 USD is als baat afkomstig uit projectgelden en mag aangewend worden in de 

exploitatie. 

 

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

5620 43300 Onderhoud van machines en apparaten 0.00 9,948.72 10,000.00 10,000.00

0.00 9,948.72 10,000.00 10,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Lasten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

910 99900 Overige bijzondere lasten 0.00 0.00 780,000.00 780,000.00

0.00 0.00 780,000.00 780,000.00Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Baten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

0002 80000 Vrije uitkering -11,931,232 -9,104,984 -13,584,199 -1,652,967

-11,931,232 -9,104,984 -13,584,199 -1,652,967Totaal

Directie Rek nr Omschrijving Baten Jaarbudget Realisatie t/m sep Jaarprognose Begrotingswijziging

0003 90000 Overige bijzondere baten 0.00 45,600.00 -45,600.00 -45,600.00

0.00 45,600.00 -45,600.00 -45,600.00Totaal



 

24 

 

Tabel: Begrotingswijzigingen t/m sep, exploitatie per functie 

 

Baten Overzicht in USD Lasten Overzicht in USD

Functie Omschrijving

Initieel 

begroot 1e bw 2e bw

Jaar 

prognose

realisatie 

Jan-Sep

% 

besteed 

t.o.v. jr 

prognose

Initieel 

begroot 1e bw  2e bw 

Jaar 

prognose

 realisatie 

Jan-Sep 

% 

besteed 

t.o.v. jr 

prognose

001 Bestuursorganen 484,774 0 484,774 308,541 64% 1,224,523 -161,028 -67,000 996,495 515,180 52%

002 Bestuursapparaat 0 326,634 326,634 2,878 1% 4,898,152 109,501 -48,000 4,959,653 3,659,262 74%

003 Burgerzaken 99,182 0 -20,000 79,182 43,059 54% 360,092 -63,779 -95,000 201,313 112,552 56%

020 Eigendommen niet voor openbare dienst bestemd 159,207 53,501 212,708 160,998 76% 117,524 -14,000 30,000 133,524 76,190 57%

120 Brandweer en rampenbestrijding 0 0

130 Rampenbestrijding 0 0 0 0 0 185,000 -100,000 -85,000 0 3,788

140 Overige beschermende maatregelen 3,400

200 Algemeen beheer DROB 85,143 0 -85,143 0 6,920 1,015,326 17,562 -80,000 952,888 722,123 76%

210 Wegen straten en pleinen 482,350 90,000 -138,000 434,350 318,142 73% 786,867 45,000 -85,000 746,867 553,779 74%

211 Verkeersmaatregelen te land 0 0 0 0 14,285 0 0 14,285 4,190 29%

220 Zeehaven 2,668,603 -735,092 -66,800 1,866,711 1,478,984 79% 989,756 -58,838 -50,000 880,918 422,711 48%

230 Luchtvaart 515,200 -276,000 -55,200 184,000 78,075 42% 1,246,740 -39,258 -45,000 1,162,482 893,365 77%

300 Economische zaken 102,337 30,100 100,639 233,076 161,307 69% 425,111 31,281 -70,255 386,137 22,785 6%

310 Handel en Industrie 3,420 0 0 3,420 0 0% 330,103 0 0 330,103 251,801 76%

340 Agrarische productie en ontginning -51

341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 0 616,000 0 616,000 536 0% 145,072 543,000 20,000 708,072 79,013 11%

400 Algemeen Beheer Onderwijs 0 0 0 0 20,000 -15,000 0 5,000 0 0%

410 Openbaar Funderend Onderwijs

480 Gemeensch baten & lasten van onderwijs 0 0 0 0 280,340 -108,000 0 172,340 117,932 68%

510 Openbaar Bibliotheekwerk 0 0 0 0 169,944 0 0 169,944 127,458 75%

530 Sport 0 0 0 0 0 360,168 0 0 360,168 270,204 75%

541 Oudheidkunde/musea 0 0 0 0 0 218,850 0 -10,112 208,738 156,554 75%

560 Maatsch. leefbaarheid en openluchtrecreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,507

580 Overige cultuur en recreatie 3,610 0 -3,610 0 0 242,303 -121,000 0 121,303 83,778 69%

610 Onderstandsverlening (incl. pensioen) 0 0 0 0 286,000 286,000 213,868 75%

611 Werkgelegenheid 0 0 0 0 121,694 0 -12,000 109,694 52,292 48%

620 Maatschappelijke begeleiding en advies 0 0 0 0 0 385,144 -120,000 0 265,144 306,382 116%

630 Sociaal cultureel werk / jongerenwerk 0 0 0

650 Kinderopvang 0 0 0 0 0 300,000 0 0 300,000 225,000 75%

651 Dagopvang gehandicapten 0 0

700 Algemeen beheer volksgezondheid 0 0 0 0 163,832 0 -30,000 133,832 61,750 46%

710 Preventieve en curatieve gezondheidszorg 0 0 0 0 419 0 0 419 314 75%

720 Slachthuizen 120,000 0 11,000 131,000 86,618 66% 324,041 73,578 10,000 407,619 322,043 79%

721 Reiniging 360,000 -60,000 0 300,000 206,647 69% 925,717 0 0 925,717 621,788 67%

722 Riolering en Waterzuivering 0 0 0 0 7,000 0 0 7,000 0%

723 Milieu en natuurbeheer 0 0 0 0 177,150 0 0 177,150 132,863 75%

724 Lijkbezorging (begraafplaats) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313

725 Overige openbare hygiene 35,835 0 0 35,835 11,018 31% 265,207 481,792 0 746,999 655,392 88%

820 Woningbouwexploitatie/woningbouw 37,250 0 0 37,250 10,226 27% 218,214 0 0 218,214 163,661 75%

910 Reserves en voorzieningen 0 0 780,000 780,000 780,000 100%

920 Belastingen 228,000 -168,000 0 60,000 26,733 45%

921 Vrije uitkering 11,100,527 830,705 1,652,967 13,584,199 9,104,984 67%

922 Algemene uitgaven en inkomsten 0 0 45,600 45,600 45,600 100% 252,000 0 252,000 200,075 79%

992 Saldo baten/lasten (batig saldo)

Totaal baten / lasten 16,485,438 707,848 1,441,453 18,634,739 12,051,266 65% 16,170,573 500,811 448,633 17,120,017 11,823,259 69%
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C. Ontwikkeling Financieel Beheer 
 

De Eerste Kamer heeft op 7 juli 2020 het wetsvoorstel 35422 - Wet herstel voorzieningen Sint-Eustatius 

- met algemene stemmen aangenomen. Vanaf 16 juli 2020 is de nieuwe wet van kracht. Op 21 oktober 

2020 hebben de verkiezingen voor de Eilandsraad plaatsgevonden en op 29 oktober 2020 is er een 

nieuwe Eilandsraad geïnstalleerd.  

 

In uw brief van d.d. 26 september 2019 heeft u twaalf criteria geformuleerd waar de komende tijd door 

het Openbaar Lichaam Sint Eustatius aan gewerkt moet worden. Een belangrijk criterium in deze is de 

verbetering en de goede werking van het financieel beheer. De ontwikkelingen van het financieel beheer 

worden daarom hieronder nader toegelicht.  

 

Ontwikkeling Financieel Beheer 
Inmiddels werden de accountantsverklaringen voor de jaarrekeningen van 2017 en 2018 afgegeven. 

Beiden hebben geleid tot een oordeelsonthouding. Inmiddels is de afdeling Financiën gestart met het 

opstellen van de jaarrekening voor 2019. We trachten in 2021 bij te zijn, dat betekent dat de 

jaarrekening 2020 in 2021 afgerond dient te worden. Echter wordt ook voor 2019 en 2020 een 

oordeelonthouding verwacht omdat de gesignaleerde tekortkomingen niet tijdig meer hersteld konden 

worden. Voor de jaarrekening 2021 verwachten en streven we naar een positief oordeel. 

 

BDO zal in het kader daarvan trachten eind dit jaar nog naar St. Eustatius af te reizen, om aanbevelingen 

te doen inzake het administratieve-organisatorische proces. Hopelijk leidt dat mede tot een 

goedkeurende verklaring over het boekjaar 2021. Hoe eerder noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd 

kunnen worden, hoe sneller die in het lopende boekjaar aangepast toegepast worden.  

 

Het OLE hoopt en rekent op uw begrip met betrekking tot het feit dat er in één jaar een enorme 

achterstand weggewerkt is, ondanks het feit dat de Manager Finance binnen de organisatie een andere 

functie aanvaard heeft en deze positie momenteel vacant is. Het voornaamste doel is natuurlijk dat het 

Openbaar Lichaam St. Eustatius vanaf 1-1-2021 financieel helemaal bij is. En dat de financiële informatie 

zowel de toets der doelmatigheid als de rechtmatigheidstoets kan doorstaan. Daarvoor heeft het 

digitaliseren van de administratie een hoge prioriteit gekregen. De externe accountant geeft alleen maar 

een goedkeurende verklaring, indien hij zich van de beide elementen rechtmatigheid en doelmatigheid 

vergewist heeft. Hieronder vindt een meer gedetailleerde opsomming plaats van de criteria waaraan 

voldaan moet zijn om een goedkeurende verklaring te krijgen. 

 

De basis voor een goedkeurende verklaring is een goed budgethouderschap, een goed rekeningschema, 

een goede beginbalans en een deugdelijke administratie. 

  

Ten aanzien van deze vier punten zijn een aantal risico’s te onderkennen. 

  

Budgethouderschap 
Alle budgethouders (directeuren) werden in juli 2020 uitgenodigd voor een workshop hoe zij als 

budgethouder om moeten gaan en moeten werken met het AFAS-systeem. Daarnaast is in het kader 

van de tweede uitvoeringsrapportage en de begroting 2021 per directeur een gesprek met het Planning 

& Control-team (P&C-team) gevoerd over de stand van zaken rond de budgetten, de wijzigingen en de 

investeringen voor 2021. Ook bij derde uitvoeringsrapportage werden de budgethouders geconsulteerd 

inzake de begrotingswijzigingen. We beschouwen dit als eerste stappen naar meer eigenaarschap bij de 

budgethouders en naar meer planmatiger werken. In 2021 zal Planning & Control alle budgethouders 

verder professionaliseren door het geven van aanvullende workshops en het implementeren van een 

verplichtingenadministratie. Daarbij wordt het beleid omtrent het budgethouderschap en budgetbeheer 

verder geformaliseerd middels een regeling.   

 

Beleid en beheerplannen. 

Voor wat betreft het grondbeleid is er een concept nota Grondbeleid opgesteld die in december door het 

bestuurscollege wordt geformaliseerd. De beheerplannen hebben tot doel om de kosten van onderhoud 

en beheer in de begroting zichtbaar te maken en een basis neer te leggen voor de begrotingen van de 

komende vier jaren.  
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Het beheerplan openbare ruimte (wegen /water /groen/ meubilair) en het tractie beleids-en beheerplan 

die de meeste impact hebben op de begroting, zijn in concept aangeleverd en besproken met de 

budgethouders en het bestuurscollege. We spreken de verwachting uit dat deze plannen spoedig door 

het bestuurscollege worden geformaliseerd. Het gebouwen en accommodatiebeleids- en beheerplan 

moet nog verder ontwikkeld worden. Een en ander hangt samen met de beraadslagingen omtrent het 

COS-gebouw.  

 

In 2020 zijn er nog 16 tot 20 verordeningen vast te stellen. Dat gaat niet meer lukken, gezien het feit 

dat de Eilandsraad deze verordeningen moet vaststellen. Bovendien dienen ze eerst nog in het BC te 

worden behandeld. Alle concepten liggen momenteel bij de juridische afdeling en zijn dus in concept 

gereed. 

 

Het Informatie en automatisering beleids- beheerplan is door RCN gemaakt in de vorm van een vervolg 

op het bestaande plan van aanpak en is inmiddels door het bestuurscollege akkoord bevonden. In het 

project “ICT-ondersteuning voor OLE” Fase 2, het aansluiten van Openbaar Lichaam St. Eustatius” heeft 

er een scenario onderzoek plaatsgevonden, om de mogelijkheden in kaart te brengen, hoe SSO CN dit 

kan gaan realiseren. Het in gebruik nemen van een ICT-werkomgeving waarbij er gebruik wordt gemaakt 

van Microsoft 365 onlineapplicaties vanuit de Microsoft Cloud, is daarbij als gunstigste scenario uit de 

bus gekomen. 

  

De toepassing van een stringent beleid op het vormen en continueren van bestemmingsreserves leidt 

tot een stabiel begrotingsbeleid. Hiervoor is de nota Reserves en Voorzieningen opgesteld. 

  

Het OLE mag geen geld lenen en moet daarom iedere keer sparen voor het doen van een investering. 

De afschrijvingskosten van deze investeringen worden dan afgeboekt tegen een gevormde 

bestemmingsreserve. Vandaar dat beleid op bestemmingsreserves geschreven moet worden waarbij de 

toekomstige eilandsraad zichzelf beperkt om de bestemming van een reserve tussentijds te wijzigen, 

indien de eilandsraad deze bevoegdheden op basis van de Wet Herstel Voorzieningen St. Eustatius 

toebedeeld heeft gekregen. 

 

Rekeningschema 
Bij het tot stand brengen van de rapportages blijkt dat artikelen niet op de goede accounts geboekt 

worden. Om die reden is het van belang om het systeem een ERP-toets te laten ondergaan. Vervolgens 

kunnen deze problemen met AFAS besproken worden en oplossingen geïmplementeerd worden.  

 

Daarnaast dienen kostenplaatsen voor personeel, auto’s en gebouwen in het systeem opgezet te worden. 

Op dit moment zijn er geen kostenplaatsen in het systeem opgevoerd zodat het nu onduidelijk is waar 

bijv. posten als brandstofkosten en onderhoud, betrekking op hebben. Voor de zuiverheid van de 

financiële administratie dient dit doorgevoerd te worden. Deze kostenplaatsen dienen geïmplementeerd 

te worden in het systeem. Dit vraagt om betrokkenheid van AFAS inzake aanleggen juiste koppelingen 

in het systeem.  

 

Administratie  
De verbeteringen in het financieel beheer zijn vooral te zien in de aansluiting die gaandeweg wordt 

gemaakt in de externe verantwoordingscyclus. Verbeteringen in het beheer kunnen pas zichtbaar 

worden, indien het budgetbeheer en de interne controle op de naleving daarvan is geïmplementeerd.  

 

De opzet van het budgetbeheer is gereed, maar door als hoog ervaren werkdruk is (nog) geen capaciteit 

vrijgemaakt om de IC-functie in te richten en gestructureerd op te zetten. Het salarisproces en het 

inkoopproces voor met name de bijzondere uitkeringen zijn hiervoor als prioriteit te noemen. 

 

Daarnaast zijn de processen rondom het registreren, waarderen en activeren van investeringen nog 

onvoldoende geïntegreerd in de administratie. De activamodule en de projectenadministratie hebben 

nog een flinke verbeterslag nodig. De vaste activa en de investeringen kunnen beter geregistreerd 

worden in het systeem. Daarnaast is de inhoud van geregistreerde activa nog onvolledig. De 

activamodule dient zo opgezet te worden dat alle posten onderbouwd kunnen worden. 
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De fysieke inventarisatie van alle vaste activa en beheer arealen en de opname hiervan in de 

administratie heeft een forse impact op de (tijdige) opzet van de verschillende beheerplannen. Anderhalf 

jaar geleden is een inventarisatie gehouden van de vaste activa, echter de neerslag van deze 

inventarisatie is niet meer aanwezig in het archief. Hierdoor zal opnieuw een inventarisatie actie 

gehouden moeten worden, zodat in de toekomst de onderleggers van de aanwezige activa overlegd 

kunnen worden aan de accountant.  

 

Daarnaast vraagt het domeinbeheer speciale aandacht. De huidige stand van zaken in AFAS met 

betrekking tot erfpacht is dat de grondwaarde die verband houdt met de eerste uitgifte geactiveerd dient 

te worden. Hier dient een controle op plaats te vinden. Inmiddels bevindt de overdracht van het Kadaster 

Sint Eustatius aan Kadaster Nederland zich in een afrondende fase. De overdrachtsdatum staat gepland 

op 31 december 2020.  

 

Debiteuren + Voorzieningen debiteuren 
Het debiteurenbeheer wordt adequater ingericht en consequenter uitgevoerd. In de 2e 

uitvoeringsrapportage (30-06-2020) stond er een totaalbedrag van $ 4,095,067, - open. Inmiddels is 

dit bedrag gedaald naar $3,916,414,21. De afgelopen maanden zijn er 1e reminders gestuurd naar alle 

debiteuren. Naast het sturen van de reminders is het afgelopen kwartaal gestart met het bellen van 

debiteuren ter attenderen op de openstaande vorderingen. Nadere analyse heeft ook aan het licht 

gebracht dat er afspraken zijn gemaakt met debiteuren over het afhandelen van oude facturen. Deze 

afspraken zijn echter niet bekrachtigd door een Bestuurscollege besluit. Indien dit gebeurt (medio 

December) dan kan opnieuw afboeken van oude facturen plaatsvinden. 

 

De accountant (BDO) heeft bij het afronden van de Jaarrekening 2017 en 2018 aangegeven dat voor 

2019 in ieder geval de facturen welke voldoen aan de verjaringstermijn (2012 en eerder) afgeboekt 

dienen te worden. Daar wordt nu een analyse voor gemaakt, en de planning is dat het Bestuurscollege 

begin 2021 een besluit neemt over afboeking van deze facturen. 

 

Om debiteurenbeleid goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat er beleid op dit gebied geschreven 

wordt. Daarnaast is een koppeling tussen PIVA en AFAS of een actuele dump van het PIVA-bestand 

noodzakelijk om het bestand van debiteuren up to date te houden. Er is inmiddels een analyse gemaakt 

van het gehele debiteurenbestand, met deze analyse kan een plan van actie gemaakt worden. Dit moet 

in het eerste kwartaal van 2021 gereed en operationeel zijn. Ook dienen er operationele afspraken 

gemaakt te worden met de Belastingdienst Caribisch Nederland welke de fiscale vorderingen voor haar 

rekening gaat nemen. Voor de overige inningen dient een contract met een deurwaarder afgesloten te 

worden. 

 

De samenwerking met Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) met betrekking tot het uitbesteden 

van de invordering van publiekrechtelijke vorderingen is on hold gezet tot 2021. Afgesproken is om eerst 

een juiste lijst met debiteuren (publiekrechtelijke vorderingen) op te maken alvorens deze geschikt te 

maken voor overdracht naar BCN.  

 

Ook is besloten omdat alle verordeningen in 2020 worden herijkt en de mogelijke gevolgen daarvan voor 

de heffing. Deze update en modernisering van fiscale eilandverordeningen wordt fiscaal-juridische 

ondersteund door de Erasmus Universiteit Rotterdam door prof. Arjen Schep. Voor de verdere juridische 

ondersteuning is voorzien in de samenwerking met een tweetal juristen (een vanuit NL en een vanuit 

Curaçao). Einddatum van dit project is nog steeds ultimo 2020. 

 

IT-beheer 
Er is inmiddels een concept gemaakt waarin het IT-wijzigingsbeheer en functioneel beheer is geregeld. 

Daarnaast is het van belang dat de afspraken passen binnen het bredere perspectief van IT-beheer van 

het OLE. Voor het opzetten van een adequaat IT-beleid en beheer zal een Sr. Beleidsmedewerker voor 

een periode van twee jaar worden aangetrokken. Het autorisatiebeheer dient nog goed geregeld te 

worden met AFAS. Het ADR-onderzoek naar het autorisatiebeheer is daarom gestart. De 

opdrachtbevestiging is ontvangen. Bevindingen zijn nog niet gerapporteerd. 
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Overige Financiële Ontwikkelingen 
 

Naleving subsidievoorwaarden  

De Rekenkamerfunctie is met inzet van de Rekenkamer Rotterdam recent operationeel geworden. Men 

heeft het voornemen hiernaar een onderzoek te starten naar het proces van verstrekken van subsidies 

aan alle door het OLE gesubsidieerde instellingen. Het gaat hier om een doelmatigheidstoets. 

 

 

Centraal Overheidsgebouw Sint-Eustatius (COS) 

De betrokken partijen; het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst Caribisch Nederland en het Openbaar 

Lichaam (OLE) leggen de laatste hand aan de business case en het programma van eisen voor een 

kantoor waar zowel de rijksdiensten als het ambtelijk apparaat van het openbaar lichaam gehuisvest 

zullen worden. De ontwikkeling van het kantoor zal de komende jaren nadrukkelijk in verband worden 

gebracht met de organisatieontwikkeling, waarbij hernieuwde vormen van samenwerking en efficiënter 

ingerichte werkprocessen, maar ook verbetering van dienstverlening aan de burger aan de orde zullen 

komen.  

 

In aanloop naar de oplevering van de nieuwbouw, die nog enkele jaren op zich zal laten wachten, wordt 

ook voor de korte termijn gezocht naar een oplossing om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Als 

duidelijk is welke momentele huisvesting het geplande COS-gebouw gaat vervangen kunnen we slagen 

met het opstellen van het beheerplan. Het openbaar lichaam zal daarop op korte termijn starten met 

het inhalen van achterstallig onderhoud aan de in gebruik zijnde kantoorpanden.  

 

In de projectadministratie zal een nieuw project worden aangemaakt met de benaming “Nieuw COS 

Gebouw/Overheidsgebouw”. Zoals werd goedgekeurd door de ministeries, zal het saldo van alle inactieve 

projecten (totaal 1.265.899 USD) worden overgemaakt naar dit project, bestemd voor het realiseren 

van een nieuw overheidskantoor.  

 

Personele zaken 

Met het aantreden van de nieuwe regeringscommissaris en de nieuwe plaatsvervangend 

regeringscommissaris op 15 februari jl. is een nieuwe bestuurlijke fase aangevangen, met als 

belangrijkste focus het verder invoeren en afronden van de belangrijkste verbeteringen die nodig zijn 

om te komen tot goed bestuur. De afgelopen maanden is hard gewerkt om alle sleutelfuncties en andere 

personele knelpunten in te vullen. De (nieuwe) plaatsvervangend Eilandsecretaris is 1 augustus gestart 

en de Directeur bedrijfsvoering & klantcontact is gestart op 1 september 2020. Daarnaast is er een jurist 

aangetrokken en binnen het sociaal domein een maatschappelijk werker. De volgende vacatures zijn 

inmiddels ook ingevuld: Directeur Transport, Manager Luchthaven en de Senior Adviseur Landbouw- en 

Visserijbeleid. 

 

De kosten van de regeringscommissarissen en ondersteuning zijn in de personeelsbegroting van OLE 

opgenomen (450K USD), maar worden volledig door het Ministerie van BZK gedekt. Dit is dus een 

budgettair neutraal effect. 

 

Verkiezingen 

De verkiezingen hebben plaatsgevonden op 21 oktober jongstleden. Door een intense aandacht van alle 

stakeholders, heeft de organisatie van dit event professionele en kwalitatief hoogstaande aandacht 

gekregen. Het programma is ruim van tevoren door alle betrokken partijen uitgetest, in de generale 

repetitie kwamen nog zaken boven die op de verkiezingsdag zelf perfect liepen. Ook de omstandigheden, 

maatregelen inzake covid-19, hebben noodzakelijkerwijs geleid tot bepaalde aanpassingen. Zo is er 

gewerkt met twee locaties en zijn preventief maatregelen getroffen om deze verkiezingen veilig te laten 

verlopen. De specifieke regelgeving op de terreinen van beide locaties werden door de lokale 

kiesgerechtigden met discipline nageleefd. Deze verkiezingen werden bijgewoond door twee 

internationaal erkende waarnemers, waar het OLE in afwachting is van hun rapportage. Concluderend: 

door de intensieve aandacht van de OLE-organisatie zijn deze verkiezingen goed en zonder wanklank 

van alle stakeholders verlopen. Aangezien dit de eerste verkiezingen waren onder een covid-19 regime 

binnen het Koninkrijk, was het tevens een test case en kan het daarmee als voorbeeld dienen voor de 

rest van het koninkrijk. Een geslaagde test case. 
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D.  Bijzondere Uitkeringen 
 

Naast de vrije uitkering ontvangt het openbaar lichaam een bijdrage via bijzondere uitkering van diverse 

ministeries. Deze bijzondere uitkeringen zijn meestal incidentele bijdrage aan het openbaar lichaam om 

specifieke doeleinden te kunnen realiseren. Door de jaren heen zijn een groot aantal beleidsterreinen 

gerealiseerd en gefinancierd door het toekennen van bijzondere uitkeringen. Deze vorm van financiering 

maakt het mogelijk om bepaalde overheidstaken te verwezenlijken ondanks de beperkte middelen die 

het openbaar lichaam tot haar beschikking heeft. De bijzondere uitkeringen is en blijft een cruciale vorm 

van financiering in het realiseren en uitvoeren van diverse belangrijke taken ten goede van de bevolking 

van Sint Eustatius. 

 

In tegenstelling tot de 2de Uitvoeringsrapportage, waarin zoals voorgeschreven in de beschikkingen een 

uitgebreide toelichting per bijzondere uitkering werd gegeven, bevat deze rapportage de gebruikelijke 

tabel met het saldo per bijzondere uitkering. Hoewel dit onderdeel niet verplicht is, wil het openbaar 

lichaam graag verantwoording afleggen over de toegekende bijzondere uitkeringen. U wordt derhalve 

geïnformeerd over de benutting van de bijzondere uitkeringen tot en met het 3e kwartaal 2020. Zoals 

voorgeschreven in BBV BES, artikel 47, zal de volgende uitgebreide verantwoording opgenomen worden 

in de jaarrekening van 2020. 

 

In het voorjaar van 2019 is een nieuwe gedigitaliseerde werkwijze voor projecten, die gefinancierd 

worden met bijzondere uitkeringen, in werking getreden. De projectlasten worden nu zowel in de 

projectadministratie als in de staat van de baten en lasten verantwoord. In de projectenadministratie 

gebeurt dit meerjarig. In de staat van basten en lasten alleen voor de lopende jaarschijf. Vier keer per 

jaar, bij kwartaalafsluitingen, worden de baten aangevuld t.l.v. gereserveerde vooruit ontvangen 

bijzondere uitkeringen. Vanaf de maand juli 2020, worden maandafsluitingen gedaan om de baten aan 

te vullen ten laste van de gereserveerde vooruit ontvangen bijzondere uitkeringen. Hierdoor wordt 

verwacht dat de kwaliteit van de informatieverschaffing over de uitvoering en beheer van de projecten 

verbeterd wordt. Dit draag ook bij tot het tijdig afronden van de kwartaalrapportages.  

 

In totaal zijn er 137 bijzondere uitkeringen in de projectenadministratie van het openbaar lichaam. Deze 

bijzondere uitkeringen zijn onderverdeeld in drie (3) groepen:  

● actieve projecten (71) 

● afgeronde projecten zonder verantwoording (30)  

● inactieve projecten (36). 

 

In de onderstaande tabel in deze bijlage zijn alle projecten c.q. bijzondere uitkeringen opgenomen. Met 

een kleur (donkergroen) is aangegeven dat een project c.q. de bijzondere uitkering nog actief is en voor 

de jaarschijf 2020 via de staat van baten en lasten wordt verantwoord.  

De kleur (licht groen) zijn de bijzondere uitkeringen die zijn afgerond, maar de verantwoording aan het 

Ministerie is nog niet gereed of ingediend. Er wordt gestreefd de verantwoording over deze bijzondere 

uitkeringen af te ronden voor eind december 2020.  

 

De inactieve projecten voor een totaalbedrag van 1.265.899 USD zijn aangegeven met de kleur wit. Er 

is een besluit genomen door het Ministerie in de 2e kwartaal van dit jaar om de resterende gelden van 

de inactieve bijzondere uitkeringen van 1.265.899 USD beschikbaar te stellen aan het openbaar lichaam. 

De middelen hebben dus een ander bestemming gekregen en kunnen nu ingezet worden voor het 

realiseren van een gezamenlijk overheidsgebouw. 

In de 4e kwartaal zal er een administratieve boeking plaatsvinden voor wat betreft de inactieve projecten 

van totaal $ 1.265.899. Een nieuw project wordt aangemaakt in de projectadministratie met benaming 

“Nieuw COS Gebouw/Overheidsgebouw”. Het saldo van alle inactieve projecten wordt dan overgemaakt 

naar dit project, bestemd voor het realiseren van een nieuw overheidskantoor. Op deze manier vindt 

een opschoning plaats van al die oude projecten. 

 

Financieel laten we in de tabel zien wat:  

a. De totale inkomsten en uitgaven zijn, vanaf startdatum t/m eind september 2020, voor alle 

projecten c.q. bijzondere uitkeringen. Zo houden wij overzicht op de gehele looptijd en is er 

aansluiting met de relevante balansposten.  
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b. Voor de actieve projecten c.q. bijzondere uitkeringen worden de uitgaven tot en met september 

2020 weergegeven, die is gelijk aan de onttrekking aan de gereserveerde vooruit ontvangen 

bijzondere uitkeringen. Zo verantwoorden wij conform BBV BES de jaarschijf. 
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BIJLAGE 1: BIJZONDERE UITKERINGEN  

 

Inkomsten Uitgaven Eind saldo 

Project 

code

Omschrijving project Totaal 2de. Kw. 

2020

 3de. Kw. 2020 Totaal t/m 3de 

Kw. 2020

Totaal 2de Kw. 

2020

 3de. Kw. 2020 Totaal 3de Kw. 

2020

Saldo t/m 3de 

kw. 2020

002296 Hek bestuurskantoor (Wederopbouw kenmerk: 0000601613)  € 23445 26,575$                -$                  26,575$                25,560$            -$                   25,560$            1,015$                 

002312 Verbeterplan Financieel Beheer 2,649,017$          -$                  2,649,017$          1,041,321$      20,577$            1,061,898$      1,587,119$         

002537 Voorfinanciering Project Opschoning PIVA 13,478$                -$                  13,478$                39,809$            -$                   39,809$            (26,331)$             

003197 MD Traject door Smart Solution 30,264$                -$                  30,264$                33,959$            -$                   33,959$            (3,695)$               

003256 Beschikking reorganisatiekosten (frictiekosten) 1,479,121$          -$                  1,479,121$          1,340,612$      (153,610)$        1,187,001$      292,120$            

003283 Bijdrage rekenkamer St. Eustatius 237,848$             -$                  237,848$             -$                   61,380$            61,380$            176,468$            

003659 Opvolging ondersteuning Directie Sociaal / Inzet Michiel Derksen -$                      -$                  -$                      -$                   -$                   -$                   -$                     

003234 Beschikking verkiezingen St. Eustatius 335,920$             -$                  335,920$             1,230$              35,403$            36,633$            299,287$            

003646 Bijdrage bijzondere uitkering Sint Eustatius digitaliseren OLSE -$                      132,710$         132,710$             -$                   6$                       6$                       132,704$            

002132 Rampenbestrijding 943,622$             -$                  943,622$             767,375$          66,770$            834,145$          109,477$            

003465 Zorg en veiligheidshuis Caribisch Nederland -$                      -$                  -$                      -$                   -$                   -$                   -$                     

002282 Underground Project 11th EDF 2,565,773$          -$                  2,565,773$          2,500,000$      -$                   2,500,000$      65,773$               

002286 Project Wegenonderhoud 3,157,368$          -$                  3,157,368$          694,326$          488,938$          1,183,263$      1,974,105$         

002293 Onverharde wegen (Wederopbouw kenmerk: 0000601613)  € 1118365 1,360,177$          -$                  1,360,177$          195,728$          4,556$              200,284$          1,159,893$         

002307 Car Wreck Removal Project 347,890$             -$                  347,890$             296,561$          572$                  297,133$          50,757$               

002326 Quick win afval actie 58550 euro 58,550$                -$                  58,550$                40,279$            14,016$            54,295$            4,255$                 

003138 Wegenonderhoud 2019 (eenmalige impuls,structurele middelen exploitatie infrastr. wederopbowmiddelen)6,398,162$          -$                  6,398,162$          1,549,736$      331,736$          1,881,472$      4,516,690$         

003151 Renovatie van de bocht bij Smoke Alley -$                      -$                  -$                      1,400$              434,252$          435,652$          (435,652)$           

003641 Wegenonderhoud 2020 -$                      5,877,920$      5,877,920$          -$                   6$                       6$                       5,877,914$         

003658 Showcaseproject infrastructuur -$                      -$                  -$                      -$                   -$                   -$                   -$                     

002283 Bijzondere uitkering Waterman na Orkaan Irma zie brief 22 januari 2018 98,480$                -$                  98,480$                98,477$            -$                   98,477$            3$                         

002328 Refresh cursus Seamen  IA 2018-2019 12,000$                -$                  12,000$                10,000$            2,000$              12,000$            -$                     

002265 Ondersteuning traject economische ontwikkelingen 450,000$             -$                  450,000$             425,000$          -$                   425,000$          25,000$               

002313 Project 10th EDF 436,113$             -$                  436,113$             449,895$          13,003$            462,898$          (26,785)$             

002267 Transport drinkwater 470,260$             -$                  470,260$             118,714$          -$                   118,714$          351,546$            

002270 Roaming animals 195,825$             -$                  195,825$             244,825$          -$                   244,825$          (49,000)$             

002294 Wateropslagplaatsen (Wederopbouw kenmerk: 0000601613)   € 129000 146,222$             -$                  146,222$             8,071$              -$                   8,071$              138,151$            

002298 Herstel landbouw veeteelt visserij (Wederopbouw kenmerk 0000601525) 135,929$             -$                  135,929$             94,875$            1,904$              96,779$            39,151$               

002299 Watervoorziening agrarische bedrijven (Wederopbouw kenmerk 0000601525) 149,366$             -$                  149,366$             100,170$          -$                   100,170$          49,195$               

003602 Plan of approach Roaming Animals -$                      -$                  -$                      -$                   102,925$          102,925$          (102,925)$           

003198 Convenant onderwijshuisvesting 3,975,586$          (3,975,586)$    -$                      (3,951,101)$    9,874$              (3,941,227)$    3,941,227$         

002322 2de Outdoor Fitnesspark locatie Wilhelminaplein  IA 2018-2019 60,000$                -$                  60,000$                51,262$            5,736$              56,998$            3,002$                 

002323 Groot onderhoud bestaande sportfaciliteiten  IA 2018-2019 124,189$             -$                  124,189$             117,667$          6,522$              124,188$          1$                         

003507 Caribisch sport- en preventieakkoord 670,000$             -$                  670,000$             86$                    129,214$          129,300$          540,700$            

Project
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002290 Herstel NH kerk (wederopbouw kenmerk: 0000601613)  € 108950 123,495$             -$                  123,495$             119,688$          -$                   119,688$          3,807$                 

002291 Monumentenherstel (Wederopbouw kenmerk: 0000601613)   € 25800 29,244$                -$                  29,244$                26,878$            (20,000)$          6,878$              22,366$               

002292 Herstel aan de ruine (Wederopbouw kenmerk: 0000601613)  €25800 29,244$                -$                  29,244$                20,000$            20,000$            40,000$            (10,756)$             

002311 Ant-erosie noodmaatregelen Klif 102,316$             -$                  102,316$             84,503$            -$                   84,503$            17,813$               

002325 Maritieme Infrastructuur (bescherming kustlijn van het haveterrein) 700,407$             -$                  700,407$             -$                   -$                   -$                   700,407$            

002327 Wederopbouwmiddelen stabilisering klif Sint Eustatius 10,067,276$       -$                  10,067,276$       9,246,437$      12,918$            9,259,355$      807,921$            

003285 Wederopbouw Haven St. Eustatius 6,218,534$          -$                  6,218,534$          -$                   -$                   -$                   6,218,534$         

003286 Aanpak erosie St. Eustatius 6,546,795$          -$                  6,546,795$          -$                   -$                   -$                   6,546,795$         

002310 Wederopbouw Heropening Slavenpad 22,561$                -$                  22,561$                20,239$            -$                   20,239$            2,321$                 

002316 Hogere bijdrage OLE voor Twinning Arbeidsbemiddeling IA 2018-2019 86,500$                -$                  86,500$                (60,562)$          147,062$          86,500$            -$                     

002320 Jobmatching en jobprograms Twinning plus social return project IA 2018-2019 110,000$             -$                  110,000$             10,378$            51,802$            62,180$            47,820$               

002308 Kinderrechten 399,894$             -$                  399,894$             245,510$          4,920$              250,431$          149,463$            

002309 Beleidscoordinator Huiselijk Geweld en Kinderrechten 245,883$             -$                  245,883$             183,553$          -$                   183,553$          62,329$               

002315 Life Coaches (structurele jaarlijkse kosten) IA 2018-2019 199,920$             -$                  199,920$             206,440$          (86,091)$          120,349$          79,571$               

002317 SHV eenmalige investering bijscholing Life Coach en Maatsch IA 2018-2019 240,000$             -$                  240,000$             6,037$              208,963$          215,000$          25,000$               

002318 Versterking maatschappelijke (vrijwillegers) organisaties IA 2018-2019 40,000$                -$                  40,000$                2,210$              37,790$            40,000$            -$                     

002329 Bestuursakkoord huiselijkgeweld en kindermishandeling   IA 2018-2019 714,645$             -$                  714,645$             111,862$          49,816$            161,678$          552,967$            

002331 Wegwerken onderhoudsachterstanden particuliere woningen  IA 2018-2019 20,000$                -$                  20,000$                15,266$            4,734$              20,000$            -$                     

002332 Opknappen 5 aanleunwoningen (fase 1)  IA 2018-2019 290,000$             -$                  290,000$             88,039$            (537,168)$        (449,129)$        739,129$            

003206 Bijdrage conferentie Taskforce kinderre 79,920$                3,975,586$      4,055,506$          3,987,430$      16,969$            4,004,399$      51,107$               

003282 Klein jaarlijs onderhoud 26,568$                -$                  26,568$                -$                   26,568$            26,568$            -$                     

003513 Voedselhulp Sint Eustatius 163,000$             -$                  163,000$             86$                    70,560$            70,646$            92,354$               

002264 Sociale kanstrajecten 1,849,276$          -$                  1,849,276$          1,653,069$      96,908$            1,749,977$      99,298$               

002266 We can young 79,070$                -$                  79,070$                29,288$            -$                   29,288$            49,782$               

002269 Statia Doet / Oranje Fonds 206,851$             -$                  206,851$             207,322$          -$                   207,322$          (470)$                   

002319 BES(t) 4 kids IA 2018-2019 278,900$             -$                  278,900$             127,926$          150,974$          278,900$          -$                     

002574 BES(4)kids (Algemeen) 1,245,164$          953,432$         2,198,596$          843,920$          231,664$          1,075,583$      1,123,013$         

002321 Huisvesting MYF en DOTK bijdrage OLE   IA 2018-2019 26,600$                -$                  26,600$                -$                   26,600$            26,600$            -$                     

002333 VN Verdrag Handicap  IA 2018-2019 125,000$             -$                  125,000$             13,413$            -$                   13,413$            111,587$            

003154 Bijzondere uitkering plastic producten voor eenmalig gebruik 44,203$                -$                  44,203$                727$                  90$                    817$                  43,386$               

003164 Afvalverbrandingsinstallatie 1,096,933$          -$                  1,096,933$          4,134$              -$                   4,134$              1,092,799$         

002295 Publieke begraafplaatsen (Wederopbouw kenmerk: 0000601613)  € 405390 486,084$             -$                  486,084$             371,943$          -$                   371,943$          114,142$            

000003 Publieke gezondheidszorg 3,034,721$          219,331$         3,254,052$          2,204,978$      21,810$            2,226,788$      1,027,264$         

003274 Geneeskundige hulpverl rampen crises 37,370$                12,435$            49,805$                -$                   6$                       6$                       49,799$               

002046 Herstel Woning Herstel na orkaan Irma 3,737,808$          -$                  3,737,808$          3,743,102$      -$                   3,743,102$      (5,294)$               

Project
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002623 Huizenherstel 2e fase (integrale middelen) 426,420$             -$                  426,420$             342,128$          5,200$              347,328$          79,092$               

002131 Huiselijk Geweld 171,920$             -$                  171,920$             171,920$          -$                   171,920$          -$                     

002287 Seamen Training Course 24,438$                -$                  24,438$                24,438$            -$                   24,438$            -$                     

002297 Assessment Madam Theater (Wederopbouw kenmerk: 0000601613)  € 150 170$                      -$                  170$                      -$                   -$                   -$                   170$                     

000040 Thuiszorg bijdrage (2015) 851,516$             -$                  851,516$             851,516$          -$                   851,516$          -$                     

002496 Pilot job program "Statia Serves" 279,712$             -$                  279,712$             279,712$          -$                   279,712$          -$                     

002314 OLSE bijdrage aan Wederopbouw project herstel woningen en anderen 355,799$             -$                  355,799$             355,799$          -$                   355,799$          -$                     

003083 Bijdrage assessment in lopende reorganisatie en trainingstraject OLSE 13,135$                -$                  13,135$                13,200$            -$                   13,200$            (65)$                     

002268 Made in Statia 521,777$             -$                  521,777$             521,777$          -$                   521,777$          (0)$                        
002276 Bijdrage schoolzwemmen 76,976$                -$                  76,976$                76,976$            -$                   76,976$            -$                     

002330 Uitvoering sportbeleid: IA 2018-2019 80,000$                -$                  80,000$                80,000$            -$                   80,000$            -$                     

002271 Strenghtening nature management 573,920$             -$                  573,920$             286,991$          -$                   286,991$          286,929$            

002277 Nature awareness 282,740$             31,385$            314,125$             200,740$          6$                       200,746$          113,379$            

002278 Coral restoration 94,805$                -$                  94,805$                39,935$            -$                   39,935$            54,870$               

002279 Rat control 132,805$             14,715$            147,520$             102,870$          6$                       102,876$          44,644$               

002280 Anti-erosion measures 368,920$             -$                  368,920$             388,648$          -$                   388,648$          (19,728)$             

002300 Herstel koraal (Wederopbouw kenmerk 0000601525)  104,470$             -$                  104,470$             104,470$          -$                   104,470$          -$                     

002301 Herstel boeien afmeersysteem Marinepark (Wederopbouw kenm.0000601525) 43,062$                -$                  43,062$                43,062$            -$                   43,062$            -$                     

002302 Herstel botanische tuin (Wederopbouw kenmerk 0000601525)  € 35670 41,015$                -$                  41,015$                41,015$            -$                   41,015$            -$                     

002303 Herbebossing (Wederopbouw kenmerk 0000601525) 381,158$             -$                  381,158$             381,158$          -$                   381,158$          -$                     

002304 Herstel broed zeeschildpadden (Wederopbouw kenmerk 0000601525) 29,666$                -$                  29,666$                29,666$            -$                   29,666$            -$                     

002305 Leguanenpopulatie (Wederopbouw kenmerk 0000601525) 5,542$                  -$                  5,542$                  5,542$              -$                   5,542$              -$                     

002306 Behoud muur achter kantoor Stenapa (Wederopbouw kenmerk 0000601525) 29,666$                -$                  29,666$                29,666$            -$                   29,666$            -$                     

000011 Maatschappelijkwerk 796,476$             -$                  796,476$             796,077$          -$                   796,077$          399$                     

002324 Voedingspassen (nader te bepalen) IA 2018-2019 102,000$             -$                  102,000$             102,000$          -$                   102,000$          -$                     

002272 Empowerment tienermeisjes 23,285$                -$                  23,285$                23,258$            -$                   23,258$            27$                       

000052 Extra Impuls Kinderopvang 50,000$                -$                  50,000$                50,000$            -$                   50,000$            -$                     

002345 Naschoolse opvang 2019 DOTK met aanvulling vanuit BES(t)4kids 290,292$             -$                  290,292$             290,332$          -$                   290,332$          (40)$                     

002346 Naschoolse opvang 2019 MYF met aanvulling vanuit BES(t)4kids 327,304$             -$                  327,304$             327,304$          -$                   327,304$          -$                     

002497 Extra impuls en versterking kinderopvang (IM/2017/EUX/03) 136,020$             -$                  136,020$             136,020$          -$                   136,020$          0$                         

002284 Noodhulpmaatregelen na Irma 520,980$             -$                  520,980$             520,980$          -$                   520,980$          -$                     

002288 Huizenherstel (wederopbouw kenmerk: 2018-0000601613)   € 430100 487,518$             -$                  487,518$             487,518$          -$                   487,518$          -$                     

000004 Armoedebestrijding en jeugdwerkloosheid -$                      -$                  -$                      -$                   -$                   -$                   -$                     

000005 Verbetering kwaliteit en motivatie schoolwerk en activiteiten -$                      -$                  -$                      -$                   -$                   -$                   -$                     

Project
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000006 Empowerment van tienermeisjes -$                      -$                  -$                      -$                   -$                   -$                   -$                     

000007 Schoolontbijt Gov de Graaf School 273,745$             -$                  273,745$             273,745$          -$                   273,745$          -$                     

000008 Brede school startbijeenkomst 37,220$                -$                  37,220$                37,220$            -$                   37,220$            -$                     

000009 Jobprograms 360,564$             -$                  360,564$             360,564$          -$                   360,564$          -$                     

000010 Jobprogram Nustar 176,317$             -$                  176,317$             176,317$          -$                   176,317$          -$                     

000012 Diabetespreventie 124,870$             -$                  124,870$             124,870$          -$                   124,870$          -$                     

000013 Versterking kinderopvang 452,386$             -$                  452,386$             452,386$          -$                   452,386$          -$                     

000014 Buurtsportcoach 217,987$             -$                  217,987$             217,987$          -$                   217,987$          -$                     

000015 Fysieke voorzieningen woninghulp 18,685$                -$                  18,685$                18,685$            -$                   18,685$            -$                     

000019 Incidentele bijdrage V&J paspoortleges kind tot 12 jr -$                      -$                  -$                      -$                   -$                   -$                   -$                     

000023 P&O registratiesysteem 68,218$                -$                  68,218$                67,337$            -$                   67,337$            881$                     

000024 Implementatie FINBES en WOLBES 475,633$             -$                  475,633$             153,427$          -$                   153,427$          322,206$            

000025 Donnergelden achterstalig onderhoud 718,801$             -$                  718,801$             193,236$          -$                   193,236$          525,565$            

000026 Restant gelden GBA Specialist 22,119$                -$                  22,119$                22,107$            -$                   22,107$            13$                       

000027 Straatnamen en huisnummer 25,864$                -$                  25,864$                21,052$            -$                   21,052$            4,812$                 

000028 Upgrading website 27,927$                -$                  27,927$                7,686$              -$                   7,686$              20,241$               

000029 Vertaler website 40,000$                -$                  40,000$                -$                   -$                   -$                   40,000$               

000030 Innovatie gelden 20,053$                -$                  20,053$                7,204$              -$                   7,204$              12,848$               

000031 Doeluitkering SZW en VWS 176,707$             -$                  176,707$             42,357$            -$                   42,357$            134,350$            

000032 Ondersteuning ontwikkelplannen 163,000$             -$                  163,000$             -$                   -$                   -$                   163,000$            

000034 Waste management 70,086$                -$                  70,086$                85,991$            -$                   85,991$            (15,905)$             

000035 Dotk (Daughters of the King) -$                      -$                  -$                      -$                   -$                   -$                   -$                     

000036 Uitvoeren huisbezoekers 12,514$                -$                  12,514$                -$                   -$                   -$                   12,514$               

000037 Bommelberaad Oasis Games 30,000$                -$                  30,000$                14,551$            -$                   14,551$            15,449$               

000038 Koningsspelen 4,500$                  -$                  4,500$                  4,708$              -$                   4,708$              (208)$                   

000039 Voorschot aanleunwoningen 344,156$             -$                  344,156$             344,156$          -$                   344,156$          0$                         

000042 Project obesitas prevention 150,000$             -$                  150,000$             150,000$          -$                   150,000$          0$                         

000043 Governor de Graaff School 319,369$             -$                  319,369$             319,369$          -$                   319,369$          -$                     

000049 Jeugdsportvereniging "Statia in Shape" 168,481$             -$                  168,481$             168,481$          -$                   168,481$          -$                     

000050 Huiselijk Geweld en Kinderrechten (Zie werkplan Safe Statia) 593,027$             -$                  593,027$             593,027$          -$                   593,027$          -$                     

000051 Project Woodley Huis(verplaatsing huis van airport) 15,940$                -$                  15,940$                9,000$              -$                   9,000$              6,940$                 

000054 Werkplan Safe Statia -$                      -$                  -$                      -$                   -$                   -$                   -$                     

000055 Verdrag Handicap Sint Eustatius 35,935$                -$                  35,935$                12,742$            -$                   12,742$            23,193$               

002051 Social Assistance 100,000$             -$                  100,000$             100,000$          -$                   100,000$          0$                         

Totaal Inactieve projecten 1,265,899$         

Totaal actieve en inactieve projecten 78,099,527$       7,241,928$      85,341,455$       40,892,576$    2,117,885$      43,010,461$    42,330,994$      

Legenda: 000000 Actief project 000000  Afgerond, in afwachting verantw. 000000  Inactief project

Project
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BIJLAGE 2: OPENSTAANDE VACATURES PER EINDE 3e KWARTAAL 

 

Primair 

Begroting 2020

Per eind 3e kw 

2020

Directie Unit Vacature FTE Vacature FTE Opmerking

Tijdelijke wet 

taakverwaarlozing
Regeringscommissaris

Gefinancieerd door BZK

Plv Regeringscommissaris Gefinancieerd door BZK

Bestuurscollege Gedeputeerde 2.0 On hold!

Eilandssecretaris 1.0 Wordt waargenomend door Hoofd Bureau Bestuursondersteuning

Gezaghebber 1.0 On hold!

Ondersteuning gedeputeerden On hold!

Bureau Bestuursondersteuning
Hoofd Bureau 

Bestuursondersteuning/plv 

Communicatie Voorlichting en Protocol 1.0 1.0
communicatie adviseur miv 27 maart, tijdelijk voor 6 maanden. Inhuur RCN 

Strategisch communicatie vanaf 01-07-2020 t/m 31-12-2020 (contract).

Juridisch 1.0 Juridisch medewerker startdatum 1 juni 2020

Secretarieel

Kabinet Gezaghebber Chef Kabinet

medewerker Kabinetszaken

Griffie Griffier On hold!

Raadsadviseur/plv.griffier Ondersteund Bureau Bestuursondersteuning tijdelijk

Directie Bedrijfsvoering Directeur

Ondersteuning Niet in primair begroting

Financien Unit Manager

Financeel adviseurs

Adviseur Projectbeheersing Niet in primair begroting

Algemeen financieel medewerkers Beleidsondersteunend medewerker m.i.v. 9 maart 2020

allround mdw financien

Fin admin medewerker

inkoper 0.5 0.5

Interne Dienstverlening Unitmanager

Personeel en Organisatie

Automatisering

Facilitare

Personeelsconsulent Gefinancieerd middels Frictiekosten

Senior Automatisering Medewerker On hold!

Klantenloket Supervisor 1.0 1.0

Front Office medewerkers

Back Office medewerkers Back office medewerker startdatum 1 feb 2020

host 1.0 1.0

Directie Sociaal Directeur

Secretaresse

Programma en Beleid 1.0

Publieke Gezondheid Manager/Geneeskundig Arts

Verpleegkundigen 1.0

Vector Controller 1.0 Vector controller miv 15 augustus 2020

Administratief uitvoerend 1.0
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Primair 

Begroting 2020

Per eind 3e kw 

2020

Directie Unit Vacature FTE Vacature FTE Opmerking

Maatschappelijk OndersteuningUnitmanager

Admin Medewerker

Maatschappelijk werker 1.0 Maatschappelijk werker miv 1 september 2020

Asst. Maatschappelijk werker 1.0
van Asst. Maatschappelijk werker naar mdw. Arbeidszaken startdatum 1 maart 2020

Leerplicht/Educatiebevordering

Arbeidszaken

Beleidsondersteuned mdw. Kind en Jeugd Opvoedkundige startdatum 15 mei 2020, beschikking SZW

receptionist 1.0

Cultuur en Evenmenten Programmamanager van medewerker cultuur naar Programma manager startdatum 1 maart 2020

Administratief/uitvoerend 1.0 1.0 Bezig met werving prognose 1 november bezet

DirectieTransport Directeur 1.0 Bezig met werving, Commercial Manager Transport startdatum 1 oktober 2020

Secretaresse 1.0 Niet in primaire begroting

Luchthaven Unitmanager 1.0 Bezig met werving, Luchthaven Manager miv 19 oktober 2020

Supervisor Airport Operations/ Asst. Luvhthaven manager

AFISO 2.0 2.0 Bezig met werving prognose 1 december 2020 bezet

Zeehaven Unitmanager

Asst. Manager

Havenmedewerker (uitvoerend) 2.0 1.0

Havenmedewerker (controleur) 2.0 1.0 Havenmedewerker controleur startdatum 1 feb 2020

Matroos 2.0 1.0

Kapitein On hold!

Beveiliging Unitmanager

Supervisors van Beveiligingsmedewerker naar Supervisor Beveiliging startdatum 1 februari 2020

Beveiligingsmedewerkers 5.0 1.0 Startdatum 13 feb 2020, Startdatum 1 maart 2020, miv 1 september 2020

Directie Economie Natuur 

en Infrastructuur
Directeur

Ondersteuning 3.0 1.0
adviseur Projectbeheersing startdatum 9 maart 2020, Beleidsadviseur Agri en 

Natuur miv 1 oktober 2020

Vergunningen Toezicht en 

Handhaving
Unitmanager

Vergunning verleners

Inspecteurs 1.0 Inspecteur Milleu en Publieke ruimte miv 15 augustus 2020

miv 29 oktober 1 medewerker vrijstelling van dienst met behoud van inkomen

Publiek Werk en Diensten Unitmanager

Supervisors 1.0 Supervisor PWS m.i.v. 15 mei 2020

Administratief

Uitvoerend medewerkers D 2.0

van boventallige naar uitvoerend medewerker startdatum 1 jan 2020, miv 1 juni 

2020

Uitvoerend medewerkers E

Uitvoerend medewerkers F

Uitvoerend medewerkers G

Veterinaire Dienst Veearts/manager

Allround Medewerker 1.0

Butchers

admin uitvoerend med miv 29 oktober 1 medewerker vrijstelling van dienst met behoud van inkomen

Vleesinspecteur 0.4 0.4 fte on hold in primair begroting 2020!

Totaal Vast Formatie 34.5 17.9
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