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Onderwerp: On|em-Landsvetordent'ng tot vastste|ng van de begroting van het Tourism Product
Enhancement Fund voor het diensjaat 2016
Naat aanleiding van bijgaande aan de Rxad ter advies toegezonden on|em-Lands-
verordenl'ng tot vastste|g van de begtoting van het Totuism Product Enhancement Ftmd voor
het (liensjaat 2016, moge de Raad Uwe Excellende het volgende beêichten.
1. De Raad betreurt eerstens de late incliening van de onderhavke on|em-bero|g in het
beço|gsproces (i.c. 15 december 2015 ter adviserùlg aangeboden aan de Raad), welke als
gevolg heeft dat de behande|g Mervan door de Staten na 31 december 2015 plaatsvldt. Uit de
Comptabéteitsverordenl'ng 1989 (CV 1989) volgt dat een landsverovdenl'ng tot vaststelll'ng van
de begtodng een machéging vooraf betreft en in werlç-ùlg dient te tteden met inpang van 1
januari van het diensjaaê waatop de begroting betrekking heeft (artt. 2-4 CV 198%. De Raad
wijst er in dit kadeê op dat deze late indiening Merdoor voozbij |at aan het machd|gskarakter
van een bepo|gswet en daatbij dus itabrevllt maakt op het budgeîecht van de Staten.
2. De Raad merkt op dat wederom niet voldaan is aan de voorsc|ften van artikel 3,
tweede lid, CV 1989, welke op de onderhavke on|em-bero|g van toepassing zijn. lngevolge
dit artlk' el behoort de toeEchting ondet meer een gespeci|ceetd overzicht van de schulden en
vordeùngen te omvatten. De Raad ziet dit overzicht niet temg in de toelich|g; evenmin is
aangegeven of het fonds schulden en vorderlgen heeft. De Raad adviseert om dit voomoemde
ovetzicht op te nemen dan wel aan te geven in hoeverre er schulden en vorde|gen zijn bij dit
fonds.
3. In de toelich|g is aangegeven welke pzojecten en acdùteiten uit het TPEF wozden
bekosdgd. Genoemd worden o.m. het ondezhoud van voet|ngezsvet|ch|g in het Palm Beach-
gebied, het ondethoud van de veégheidsboeien en het onderhoud van het Linear Patk
(waaronder het plaûtsen van vu|sbakken en de ophaaléenst van het vtûhlisl.î De Raad heeft in
zijn eerdere adviezen al aangegeven dat dergeljke projecten en acdùteiten - gelet op het doel van
het TPEF - niet l'tieniit dienen te wozden bekosdgd.z De middelen uit dit fonds dienen confoêm
attikel 3, derde lid, van de Landsverordenlng van 1 september 2010 tot oprichting van een
taveetzl bepo|gsfondsen immets voot de toeùsdsche pzomode van Aruba, ondetscheide|jk
1 Mv'f, p. 3-5.
2 Vezwezen wordt naar de adviezen van de Raad Zzake de on|em-Landsverotde|g tot vastste|g van de
begroting van het Totuism product E|ancement Ftmd voor het dienstjaar 2015 ('RVA 176-14) alsook de ontqrerp-
Landsverorde|g tot vaststel|g van de begro|g van het Touùsm product Enhanccment Fund voor het
diensjaat 2014 (RvA 89-14).
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ten behoeve van de vezbeteêlg van het toeùsdsche product Atuba (AB 2010 no. 55) - te
worden aangewend. Onderhoudsacdviteiten zoals hierboven genoemd zijn naat het oordeel van
de Rxad niet gericht op de vetbeteùng van een bepaalde zaak (i.c. het toeùsdsche product
Aruba), maar op het behoud van deze verbeterde zaak. De Raad wjst er nogmaals op dat de
onderhoudsacdviteiten zoals onderhoud van voet|ngezsvetûch|g en het onderhoud van het
Iinear Pazk juist tot de generieke taken van de Ehnaz N.V. Aespecdeveûjk de Dienst Openbare
Wetken (DOWI (dan wel Setlimat in geval van de vt|s|ensten) behoten en dus niet
bekosdgd dienen te worden uit het TPEF.
In de marge van de memorie van toelichdng zijn enkele voorstezen te: redacdonele
verbete|gen geplaatst.
De Raad kan zich vooz het overke met de doelstelll'ng en de Zhoud van het ont'wœl'p
verenigen en geeft u in ovetavegm' g het aan de Staten aan te bieden, nadat met het vorensuande
tekening zal zijn gehouden.
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