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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product 

Enhancement Fund voor het dienstjaar 2014 
 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund 
(TPEF) voor het dienstjaar 2014, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. De Raad betreurt eerstens de zeer late indiening van de onderhavige ontwerp-begroting. 
Uit de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989) volgt dat een landsverordening tot vaststel-
ling van de begroting een machtiging vooraf betreft en in werking dient te treden met ingang van 
1 januari van het dienstjaar waarop de begroting betrekking heeft (artt. 2-4 CV 1989). De Raad 
wijst er in dit kader op dat de zeer late indiening van de onderhavige ontwerp-begroting (i.c. 
halverwege het dienstjaar waarop de begroting betrekking heeft) voorbij gaat aan het mach-
tigingskarakter van een begrotingswet en daarbij inbreuk maakt op het budgetrecht van de 
Staten.  
 
2. De Raad merkt op dat niet voldaan is aan de voorschriften van artikel 3, tweede lid, CV 
1989 welke van toepassing zijn op de onderhavige ontwerp-begroting. Ingevolge dit artikel 
behoort de toelichting onder meer een gespecificeerd overzicht van de schulden en vorderingen 
te omvatten. De Raad ziet dit overzicht niet terug in de toelichting, noch wordt er in de 
toelichting aangegeven of het fonds schulden en vorderingen heeft. De Raad adviseert om in de 
toelichting hierop in te gaan dan wel dit voornoemde overzicht in de toelichting op te nemen. 
 
3. Conform artikel 3, eerste lid, CV 1989 dient de toelichting bij aanmerkelijke verschillen 
tussen de ramingen van het lopende dienstjaar en dat van het begrote dienstjaar de redenen voor 
deze verschillen aan te geven. De Raad adviseert – gelet op het ontbreken van een toelichting op 
de door hem geconstateerde significante verschillen tussen het begrotingsjaar en het lopende jaar 
bij de kostenpost ‘4362.05 Erfgoed’ en de investeringspost ‘6403.03 Infrastructuur’1 – om in de 
toelichting alsnog de redenen van deze verschillen te vermelden. 
 
4. De Raad heeft geconstateerd dat er ten behoeve van de begrote investeringen een bedrag 
van Afl. 2.085.400,= wordt onttrokken uit het fonds zelve.2 De Raad krijgt hieruit de indruk dat 
er voldoende middelen in het fonds zitten; dit te meer er in de aan de Raad aangeboden 
ontwerp-begroting Tourism Product Enhancement Fund 2013 ook werd aangegeven dat er een 

                                                 
1 Bijlage bij MvT, p. 6 en 8. 
2 MvT, p. 5. 
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significant bedrag zou worden onttrokken aan het fonds.3 Gelet hierop vraagt de Raad zich af in 
hoeverre het fonds zelve bovenmatig is en adviseert in ieder geval aan te geven wat er 
momenteel aan middelen in het fonds zitten. 

 
5. In de toelichting wordt aangegeven welke projecten en activiteiten uit het TPEF worden 
bekostigd. Het is de Raad hier wederom opgevallen dat o.m. het plaatsen van voetgangers-
verlichting in het Palm Beach-gebied en het onderhoud van het Linear Park (waaronder het 
plaatsen van vuilnisbakken en de ophaaldienst van het vuilnis) worden bekostigd uit het TPEF.4 
Dit bevreemdt de Raad, nu naar zijn mening het plaatsen van voetgangersverlichting en het 
onderhoud van het Linear Park juist tot de taken behoren van de Elmar N.V. respectievelijk de 
Dienst Openbare Werken (DOW) (dan wel Serlimar in geval van de vuilnisdiensten). Naar ’s 
Raads mening wordt de indruk gewekt dat de bekostiging van deze taken overgenomen wordt 
door het TPEF. Voorts vraagt de Raad zich af in hoeverre de bekostiging van deze activiteiten 
wel afgestemd is met de genoemde diensten c.q. bedrijven. De Raad adviseert hierover verder uit 
te weiden. 
 
6. In de toelichting op de kostenpost ‘4362.01 Milieu’ wordt aangegeven dat er preventieve 
maatregelen zullen worden genomen ten aanzien van zwerfhonden en -katten in de toeristische 
gebieden.5 De Raad vraagt zich af welke concrete maatregelen hier bedoeld worden. Dergelijke 
maatregelen dienen voorts aan te sluiten op de Hondenverordening. De Raad adviseert in de 
toelichting hierop in te gaan. 

 
7. De Raad acht de toelichting op de investeringspost ‘6403.03 Infrastructuur’ erg 
summier.6 De Raad vraagt zich ten aanzien van deze post af welke (type) investeringen gedaan 
zullen worden in het kader van o.m. de in de toelichting genoemde Bubali plas. De Raad 
adviseert hierover uit te weiden in de toelichting. 

 
8. In de bijlage bij de toelichting wordt gesproken over ‘toeristische gebieden’.7 Het is de 
Raad echter onduidelijk welke specifieke gebieden hiermee bedoeld worden. De Raad adviseert 
om duidelijk aan te geven welke zones c.q. gebieden hieronder vallen. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 
verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het vorenstaande 
rekening zal zijn gehouden. 
 
 
 
 
De secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    drs. C. Timmer  
 
 

                                                 
3 MvT bij de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement 
Fund voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, p. 5. Het betrof hier een bedrag van Afl. 
4.015.800,=. 
4 MvT, p. 3-4.  
5 Bijlage bij MvT, p. 6. 
6 Bijlage bij MvT, p. 8. 
7 Bijlage bij MvT, p. 6. 


