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Betreft Begroting openbaar Lichaam Sint Eustatius 2022 

Geachte mevrouw Francis, 

Bij brief van 17 december 2021 heeft het College financieel toezicht (Cft) de door u 
vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 doorgezonden, alsmede het eerder 
gegeven advies (kenmerk Cft 2021000156). Op grond van artikel 19, eerste lid Wet 
financiën openbare lichamen BES (Wet FinBES) behoeft deze begroting de 
goedkeuring van de minister van BZK. 

De begroting 2022 vertoont een tekort van USD 0,7 mln. en voldoet daarmee niet 
aan de Wet FinBES, die een begrotingsevenwicht voorschrijft. In de vastgestelde 
begroting wordt dit tekort gedekt met een onttrekking aan de algemene reserve. 

Het Cft adviseert dit als toelaatbaar, gezien onder meer de COVID-pandemie en de 
ruimte die het weerstandsvermogen daartoe biedt. Daarom ben ik bereid om 
éénmalig in te stemmen met het dekken van het tekort door een onttrekking aan 
de algemene reserve. 

Van de adviezen van het Cft bij de ontwerpbegroting 2022 zijn er twee verwerkt 
in de vastgestelde begroting. Gezien de reeds verstreken deadlines van de Wet 
FinBES zegt u toe de overige adviezen in de eerste Begrotingswijziging door te 
voeren. Dit betreft: 

 De begroting 2023 en verder weer sluitend te maken. Het Cft adviseert in het 
bijzonder de ontwikkeling van de personeelslasten opnieuw te bezien met 
behulp van een strategische personeelsplanning. 

 In de Uitvoeringsrapportages en de begroting updates van de status en 
planning van het verbetertraject met betrekking tot Financieel Beheer op te 
nemen. 

 In de paragraaf betreffende de lokale heffingen conform BBV BES artikel 9 lid d 
een aanduiding van de lokale lastendruk op te nemen. 

 In de paragraaf betreffende het grondbeleid conform BBV BES artikel 14 lid e 
de risico's van de grondzaken op te nemen. 



 In de begroting een meerjarenbegroting ingedeeld naar baten- en 
lastencategorie op te nemen. 
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 De overige personeelslasten (voornamelijk bestaande uit opleidingslasten, 
inhuur arbodienst en overig medisch personeel) op te nemen in het overzicht 
van personeelslasten. 

 Aan de begroting bij het overzicht van voorgenomen investeringen conform art. 
17 BBV BES meerjarige overzichten van afschrijvingslasten en 
onderhoudslasten toe te voegen. 

 De afwikkeling van de inactieve Stichting Wegenfonds voortvarend op te 

pakken, om de afbakening van de collectieve sector te verhelderen. Ik vertrouw 

er op de eerste begrotingswijziging 2022 spoedig te ontvangen. 

 
drs. R.W. Knops 

Zaken  en  Koninkrijksrelaties, 
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