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Volgno:
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Dossier:
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Onderwerp:

Ontwerp van Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening begroting
2014 in verba nd met de financiering van enke le veranderde beleidsdoe len (uw
volgnummer: LV-14/0004).

Ad vies:

Met verwij zing naa r uw adviesverzoek d.d . 29 april 201 4 om het oordeel van de
Raad van Ad vies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan
in de vergaderin g van de Raad d.d. 20 mei 2014 en de vaststelling hiervan in de
verg adering van de Raad d.d. 20 mei 2014, bericht de Raad u als volgt.
Bestudering van het onderhavig e ontwerp met bijbehorende bijlagen en de
bijgevoegde memorie van toeli chting geeft de Raad aanleiding tot het maken van
de navolgende opmerkingen.
1. Algemene opmerkingen
Wijziging van de Landsverorden ing begroting 2014
De Raad spreekt zijn waardering uit voor het verrichte werk met betrekking tot
het onderh avige ontwerp . De Raad is van mening dat de overheid met de
begeleidende informatie in de memorie van toelichting met betrekking tot de
wijziging van de begroting 2014 inzichtelijk heeft gemaakt wat de argumenten
zijn om de huidige begroting van 2014 te wijzigen.
2. Juridische toets
Versterkin g afd eling Binnenlandse Aangelegenheden en
Koninkrijksrelaties (BAK)
De Raad leest uit het ontwerp dat een bedrag van NAr 650.000, - wordt
gealloceerd ter versterking van de afdeling BAK. De Raad constateert dat in de
huidige begroting 2014 hiervoor een bedrag van NAr 51 0.650,- is gereserveerd.
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Dit betekent een stijging van 127,29%. Uit het ontwerp wordt niet voldoende
uitgelegd wat de reden is om deze post te verhogen . Ten behoeve van de
duidelijkheid van het ontwerp advi seert de Raad om een nadere motivering
hierop te geven.
Daarnaast wordt in het ontwerp vermeld dat een bedrag van NAr 1,8 miljoen nog
gedeclareerd kan worden bij USONA. De Raad begrijpt hieruit dat dit bedrag nog
niet daadwerkelijk is overgeboekt. Het is hierdoor onduidelijk wanneer dit bedrag
daadwerkelijk vrijkomt. De Raad adviseert derhalve om voorzichtigheid te
betrachten met het budg etteren van inkom sten waarvan het onze ker is of en
wanneer deze verkregen zu llen worden en deze vooraf te reserveren voor
bepaa lde doeleinden.
Toelichtin g bij de mutaties inkomsten gewone dienst
In de memorie van toelichting , onder het kopje "Toeli chting bij de mutaties
inkomsten gewone dienst" worden de verschillen na prioritering van
kapitaalinvesteringen per ministerie toegelicht. De Raad constateert dat het hier
gaat om investeringen van niet geringe aard .

De Raad begrijpt de achterliggende gedachte hierva n maar acht de memorie van
toelichting hierop te sum mier omschreven. De Raad adviseert derhalve om nader
te motiveren om wat voor kapitaalinvesteringen het gaat. Zo is het de Raad niet
duidelijk wat er bijvoorbeeld wordt bedoeld met "BSM Uitstel groot onderhoud"
"VDSM Uitstel investering" en "Facilitaire Zaken uitstel groot onderhoud".
De Raad vraagt hiervoor de aandacht.
Rentelasten
In de toelichting bij de mutaties gewone dienst uitgaven wordt vermeldt dat de
rentelasten voor Sint Maarten stijgen met NAr 1.420.282,- vanweg e de nieuwe
voorgenomen leningen. Totaal per sa ldo is er een stijging berekend van NAr 2,6
miljoen. Hiermee stijgt de rente van 2,3 procent naar 3 procent.

De Raad adviseert om nader te motiveren hoe deze verhog ing in procenten
precies is berekend. De Raad advi seert tevens om eventuele herfinancieringen
in de motivering te betrekken ter verd uidelijking van het ontwerp.
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Tijdsduur leningen
Uit de toelichting blijkt dat de overheid voornemens is om in totaal vier leningen
aan te gaan. De Raad advi seert om in het ontwerp een toelichting op te nemen,
waarin wordt verdu idelijkt voor hoe lang elke lening wordt aangegaan en tegen
welk percentage.

De Raad vraagt hiervoor de aandacht.
Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB )
In de toelichting onder het kopje "Financiën; SOAB" staat dat in verband met
inkomstenverhogende dan wel kostenverlagende maatregelen on langs een
project is gedefinieerd waarmee deze maatregelen in de praktijk moeten worden
gebracht. Daarbij wordt vermeld dat de projectleiding hiervan zal worden
uitbesteed en dat de meest passende kandidaat hiervoor SOAB is.

De Raad wij st hierbij op artikel 47, derde lid, onderdeel a van de
Comptabiliteitslandsverorden ing waarin staat vermeld dat de uitvoering van
diensten door het Land openbaar worden aanbesteed. In afwijking hiervan is een
openbare aanbested ing niet vereist indien de geprojecteerde besteding het
bedrag van NAt 50.000, - niet te boven gaat in geval van de uitvoering van
diensten of goederen.
De Raad heeft niet kunn en constateren of in het onderhavige geval de
bovengenoemde procedure zal worden gevolgd, nu uit het ontwerp blijkt dat het
inza ke het project om een bedrag van NAt 700.000,- gaat.
De Raad advi seert om een nadere motivatie op dit punt.
Investeringen

De Raad adviseert om nader te motiveren waarom de investeringen voor 2011
en 2012 in staat E van de bijlage bij het ontwerp, met ongeveer NAt 8 miljoen is
toegenomen . Daarnaast adviseert de Raad om nader te motiveren of er
investeringen in 2013 zijn gedaan en welke deze precies zijn. Hetzelfde wordt
geadviseerd voor de investeringen van 20 14 van ongeveer NAt74 miljoen, zoa ls
genoemd in staat E van de bijlage bij het ontwerp.
De Raad vraagt hiervoor de aandacht.
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Geplande investeringen voor het begrotingsjaar 2014
De Raad constateert dat de overheid voornemens is om NAr 88,9 miljoen in het
begrotingsjaar van 2014 te investeren. De Raad is, net als het College Financieel
Toezicht (hierna: CFT)\ van mening dat het voorbereiden van investeringen
efficiënt dient te geschieden en dus tijd kost. Dit betekent dat de investeringen in
circa een half jaar gedaan moeten worden . Het is voor het Land zeer onvoordelig
om een lening aan te trekken waarvan een (groot) deel niet kan worden ingezet.
Dit brengt onnod ig extra rentelasten met zich mee.

De Raad adviseert om de bovenstaande redenatie van het CFT in de memorie
van toelichting, in het algemene deel, onder het kopje genaamd "Lening 3" op te
nemen, zodat de lezer begrij pt wat de achterliggende gedachte is dat het CFT
een len ing van maximaal NAr 60 milj oen heeft goedgekeurd, in plaats van de
door de overheid gewenste len ing van NAr 88,9 miljoen . De Raad is van mening
dat de memorie van toelichting op dit punt verduidelijking behoeft.
De Raad vraagt hiervoor de aa nd acht.
Inwerkingtredingsbepaling
Het is de Raad opgevallen dat er wordt afgeweken van de sta ndaard bepaling
met betrekking tot de inwerkingtreding en de bezwaartermijn van de
Ombudsman zoals is vermeld in aanwijzing 135 en verder, dan wel in het geval
van terugwerkende kracht, als genoemd in aanwijzing 126. De Raad advi seert
om een nadere motivering waarom van deze standaardbepalingen wordt
afgeweken.

Daarnaast advi seert de Raad om rekening te houden met aanwijzing 133, eerste
lid, waarin wordt vermeld dat het tijdstip van inwerkingtreding van een wettelijke
regeling in ieder geval na het tijdstip van de feitelijke verkrijgbaar stelling van het
Afkondigingsblad ligt, waarin de wettelijke regeling wordt bekendgemaakt.
Dit correspondeert naar de mening van de Raad niet met hetgeen dat staat
vermeld in artikel 11 , eerste lid, van het ontwerp.
De Raad vraagt hiervoor de aandacht.

I

Brief van het CFT van 2 april 2014 aan de Minister van Financiën
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3. Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard
In de bijlage zij n vermeld de opmerkingen van redactionele en wetstechnische
aard. Deze opmerkingen worden geacht integraa l deel uit te maken van het
onderhavige advi es.
Voor het overige heeft de Raad geen opmerkingen.

Conclusie
Concluderend geeft de Raad de regering in overweging de onderhavige ontwerplandsverordening naar de Staten te zenden nadat aan de opmerkingen van de
Raad aa ndacht zal zijn geschonken .

Sint Maarten, 20 mei 2014

De Secretaris

De Vice-voorzitter

Mw. mr. drs. 'M.C.C. Brooks-Salmon
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Opmerkingen van redactionele en wetstechnische aard
Het
ontwerp
bevat
ee n
aa ntal
redactionele
en
wetstechnische
onvolkomenheden . De Raad geeft de volgende niet-limitatieve voorbeelden .

a. Voorgesteld wordt om het percentage van 189.30% genoemd op pagina 42
van bijlage 1, de begrotingspost met nummer 43503/60024 genaamd
"C harlotte Brookson Academy" te vervangen door: 11 .97%
b. Voorg esteld wordt om het percentage van 750.00% genoemd op pag ina 79
van bij lage 1, de begrotingspost met nummer 01201/6110 genaamd "Totaal
Afdeling Onderwijs" te vervangen door: 74.35%.
c. Voorgesteld wordt om het percentage van -300.00% genoemd op pag ina 80
van bijlage 1, de begrotingspost met nummer 01101/6320 genaamd
"Materiele Vaste Aktiva" te vervangen door: -75 .00%.
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