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Reactie diverse brieven financien Openbaar Lichaam

Hierbij reageer ik op de brieven met kenmerken 152/17 (10 april), 168/17 (11
april) en 471/GEZ (6 april).
Allereerst constateer ik twee brieven te hebben ontvangen over de door het

openbaar lichaam gedane betalingen, zonder voorafgaande instemming van de
minister van BZK. Een van de gezaghebber en een van de twee gedeputeerden.
Dit is voor mij wederom een signaal dat het functioneren van het bestuur van Sint
Eustatius te wensen overlaat. Ook de inhoud van beide brieven vormen een

onderbouwing van dit signaal.
Uit de beide brieven maak ik op dat de gedeputeerde verantwoordelijk voor de
financien van het Openbaar Lichaam willens en wetens afspraken, procedures en
wet- en regelgeving niet is nagekomen en heeft nageleefd. Zoals ik in mijn brief
van 11 april 2017 aan u heb gesteld, is goed bestuur onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid en verdraagt dit geen kwetsbare interpretaties. Ik
constateer op basis van de brief met kenmerk 152/17, dat de gedeputeerden van
Sint Eustatius en de interim eilandsecretaris daar anders over denken.

Een gebrek aan capaciteit kan nimmer een reden zijn om niet aan de wettelijke
verplichtingen te voldoen. Diverse malen is u aangeboden door het ministerie van
BZK uw unit financien en/of andere onderdelen binnen het openbaar lichaam

(tijdelijk) met extra capaciteit te versterken. U heeft afgezien van deze
mogelijkheid gebruik te maken. Het gebrek aan capaciteit waarover in deze brief
gesproken wordt, is dan ook een bewuste keuze van uw zijde.
Het is u bekend dat zo lang het openbaar lichaam nog geen door de minister van
BZK goedgekeurde begroting 2017 heeft, alle voorgenomen verplichtingen en
betalingen ter goedkeuring conform artikel 24 lid 1 finBES moeten worden

voorgelegd. Teneinde dit proces zo efficient mogelijk te laten verlopen, zijn
nadere afspraken gemaakt met de wnd. Gezaghebber en dhr. Blijden van de unit
Financien. Graag verzoek ik het bestuurscollege deze gemaakte afspraken te
respecteren.

Afgesproken is om eenmaal per week een overzicht met betalingen en
onderliggende stukken aan de minister van BZK (met tussenkomst van dhr. Rijff)
voor te leggen. Dit overzicht wordt vooraf doorgesproken door met de
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de betalingen van die week. Naast het overzicht van de voorgenomen
verplichtingen en betalingen ter goedkeuring, verzoek ik u ook de
rekeningafschriften van de voorafgaande week mee te sturen, zodat op een
correcte uitvoering van de goedgekeurde betalingen kan worden toegezien. Indien
voor het einde van de maand mei geen verbetering zichtbaar is, zal ik mijn
voornemen de uitbetaling van de vrije uitkering op te schorten in praktijk
brengen.

Met betrekking tot uw brief over de aanwending van doeluitkeringen (168/17) ga
ik niet akkoord met uw voorstel voor de besteding van de doeluitkeringen. Ten

eerste, omdat de door u voorgestelde bestedingen grotendeels reguliere
bedrijfsvoering betreffen die gedekt moeten worden vanuit uw reguliere
begroting. Ten tweede, omdat reeds vorig jaar in September afspraken zijn
gemaakt tussen het Bestuurscollege, de Rijksvertegenwoordiger en het ministerie
van BZK over de besteding van zowel de zogenaamde FinBES- en WolBES-gelden,
als de Donnergelden. Deze dienen conform die afspraken te worden ingezet voor
de uitvoering van het plan van aanpak, en specifiek voor de verbeterplannen voor
versterking van het financieel beheer en de unit Financien. Zie hiervoor onder
meer de brief 5 September 2016 (kenmerk 2016-0000492848) en de
afsprakenlijst werkbezoek 14 September 2016 (kenmerk 2016-0000600081),
welke in het overleg tussen het Bestuurscollege en de Rijksvertegenwoordiger op
29 September is besproken en vastgesteld.
Daarbij is ook gewezen op de rol van de Rijksvertegenwoordiger voor de integrale
afweging van de besteding van de middelen binnen het plan van aanpak. Indien u
deze afspraken niet nakomt, overweeg ik de openstaande saldo's terug te
vorderen.

Voor wat betreft de middelen beschikbaar voor'ondersteuning ontwikkelplannen',

merk ik op dat deze zijn te besteden aan de het doel waartoe deze beschikbaar
zijn gesteld, namelijk de ontwikkeling van het fysieke en sociale domein op Sint
Eustatius. Deze gelden zijn dus niet te besteden aan de door u voorgestelde
doeleinden.

Ik hoop u hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Namens deze,

Secretaris-generaal
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