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Uw kenmerk: LV-11/0030 uw brief: 10-11-2011  Ons kenmerk: RvA 237-11 

 
Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling    

van de begroting van de Dienst Openbare 

Werken voor het dienstjaar 2012 

 

  Oranjestad, 16 november 2011 

        

            Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor 

het dienstjaar 2012, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.  

 

1. De Raad heeft geconstateerd dat in het Enig artikel wordt bepaald dat er 

afgeweken wordt van de voorschriften zoals opgenomen in artikel 3 van de 

Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989).
1
 De Raad heeft in een eerder schrijven

2
 aan 

de Ministerraad meegedeeld dat het rechtens niet mogelijk is om bij een landsverordening 

tot vaststelling van de begroting af te wijken van landsverordeningen dan wel bepalingen 

uit andere landsverordeningen niet van toepassing te verklaren. De Raad verzoekt u 

derhalve om in het vervolg te voldoen aan alle voorschriften uit artikel 3 van de CV1989 

zoals die gelden voor de begroting van de Dienst Openbare Werken (DOW) en af te zien 

van een dergelijke bepaling zoals nu opgenomen in het Enig artikel. 

 

2. De Raad heeft gezien dat er als bijlage bij de memorie van toelichting een 

personeelsstaat is opgenomen. Deze is echter opgesteld naar de stand per 1 januari 2010. 

Hoewel de Raad van mening is dat een personeelsstaat onder meer inzicht kan bieden in 

het personeelsbeleid en de kosten van het personeel, vraagt hij zich af in hoeverre de 

gegevens in de bijgesloten personeelsstaat – gezien de peildatum – van toegevoegde 

waarde zijn. 

 

3. De Raad heeft uit de toelichting op de kosten en middelen van de afdelingen over 

2012 (bijlage 5) opgemaakt dat de totale begrote kosten ten opzichte van 2011 gelijk zijn 

gebleven, doordat de landsbijdrage niet hoger mag zijn dan de begroting 2011. De 

toelichting vervolgt dat de DOW er echter wel vanuit gaat dat de landsbijdrage verhoogd 

zal worden bij nota van wijziging. De Raad vraagt zich gelet op deze opmerking in de 

                                                 
1
  In het Enig artikel van het concept wordt vermeld dat wordt afgeweken van de in artikel 3 van de CV 

1989 vereiste opname in het ontwerp van de cijfers voorkomende in de jaarrekening van het voorafgaande 

jaar en de opname van een overzicht van de vorderingen en schulden. 
2
 Zie het schrijven dd. 13 oktober 2011 (RvA 209-11) aan de Minister van Financiën, Communicatie, 

Utiliteiten en Energie, inzake de ‘Toetsing van de Landsbegroting’. 
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toelichting af in hoeverre de onderhavige ontwerp-begroting wel een reëel beeld schetst. 

Er wordt immers met zoveel woorden aangegeven dat de onderhavige ontwerp-begroting 

niet compleet is en derhalve op een later moment moet worden aangepast. 

 

4. De Raad heeft in de staat van activa en geraamde afschrijvingen over 2012 

(bijlage 6) een aantal rekenfouten geconstateerd. Zo kan onder andere het totaal van de 

aanschaffingswaarde van het meubilair, kantoormachines en inventarissen ten bedrage 

van Afl. 20.700,-
3
 niet kloppen. De Raad adviseert u om de verschillende bijlagen waarin 

financiële overzichten zijn opgenomen integraal te herzien en te ontdoen van de 

rekenfouten. 

 

5. De Raad heeft geconstateerd dat de concept-jaarrekeningcijfers 2010 zoals 

opgenomen in de vergelijkende overzichten van kosten, middelen, investeringen en 

kapitaaluitgaven en financieringsmiddelen over 2010, 2011 en 2012 (bijlagen 1, 2, 3 en 

4) onvolledig zijn. Zo heeft de Raad onder meer gemerkt dat de afschrijvingen niet zijn 

geboekt. De Raad beveelt aan de ontbrekende gegevens op te nemen. 

 

6. In de memorie van toelichting
4
 wordt aangegeven dat er in het kader van het 

‘upgraden’ van het personeel wordt gedacht aan de het opzetten van een HBO-opleiding 

Bouwkunde in Aruba. De Raad vraagt zich af – gezien het feit dat de memorie van 

toelichting hier niet verder op ingaat – wie deze opleiding zal verzorgen. 

 

7. Het bevreemdt de Raad dat in de toelichting van het onderhavige ontwerp geen 

inzicht wordt verschaft in de relatie van de DOW met het Interim-

Wegeninfrastructuurfonds (IWIF). De DOW is immers de beheerder van het IWIF.  

 

8. De Raad heeft uit het vergelijkend overzicht van kosten over 2010, 2011 en 2012 

(bijlage 2) geconstateerd dat de begrote kosten 2012 zoals opgenomen onder kostenpost 

4322 (Waterlevering) en het totaal van de kostenposten 4365 en 4367 (Onderhoud 

infrastructuur en Uitbestede onderhoudswerkzaamheden) ten opzichte van concept-

jaarrekeningcijfers 2010 met ruim een half miljoen respectievelijk ruim drie miljoen zijn 

toegenomen. Deze stijging wordt naar de mening van de Raad in de toelichting in 

onvoldoende mate verklaard. 

 

De Raad kan zich met de doelstelling en de inhoud van het onderhavige ontwerp 

verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten aan te bieden, nadat aan het 

vorenstaande aandacht zal zijn geschonken. 

 

 

De Secretaris,     De Voorzitter, 

 

 

____________________   ____________ 

mr. dr. H.A. van der Wal   mr. A.J. Swaen 
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 MvT, Bijlage 6, p. 1 
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 MvT, p. 2 
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