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Hierbij doen wij u toekomen een tweede nota van wijziging inzake bovenvermeld
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Landsverordening tot machtiging van
de
minister
van
Financien,
Communicatie, Utiliteiten en Energie
tot het verrichten van een schenking
van een bedrag van Afl. 1.000.000,aan Tele Aruba N.V.
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

new. 5

In artikel

1

van het ontwerp vervalt het tweede lid en het cijfer

1,

alsmede de daarachter geplaatste punt voor de tekst van het eerste
lid.

TOELICHTING
Deze wijziging acht de eerste ondergetekende wenselijk om

tweeerlei redenen. In de eerste plaats, omdat reeds met de
ramingen ten aanzien van de financieringsmiddelen rekening is
gehouden in de begroting van het dienstjaar 2011. Dit is geschied
conform de beleidsrichtlijn van de begroting, inhoudende dat er
met een wettelijke regeling die naar verwachting op het tijdstip

waarop de Landverordening tot vaststelling van de begroting van
de ministeries van het Land bij de Staten is ingediend, nog niet tot

stand is gekomen, bij de raming van de ontwerpbegroting,

rekening wordt gehouden. Hierdoor is het ingevolge een van de
universele basisregels bij de begrotingopstelling (budgetteren), nl.
dat er een keer wordt geraamd, niet mogelijk om opnieuw te
ramen. Aldus is het tweede lid van artikel

1

overbodig geworden

en komt het te vervallen.

Ten tweede is de eerste ondergetekende van oordeel dat dit

ontwerp zich strekt tot het te verlenen machtiging van de Staten
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tot het aangaan van een verplichting. Het dienstjaar waarin dit zal

geschieden dient te worden bepaald aan de hand van de financiele
mogelijkheden

van het

Land

in

een begrotingsjaar.

De

verantwoording aan de Staten zal alsdan geschieden door middel
van de jaarrekening van het Land over het desbetreffende

dienstjaar.

Aangezien

de

begroting

ook

een

machtigingsverordening is, is geen begrotingswijziging nodig.

Overigens is de eerste ondergetekende wel voornemens, indien de
daartoe benodigde machtiging van de Staten wordt verkregen, om
alsnog in het dienstjaar 2012 deze schenking te doen. Dit betekent
ook dat de schuld vervroegd zal worden afgelost. In verband met

het verstrijken van de tijd zal het bedrag aan glossing Afl. 4.5

miljoen bedragen. Dientengevolge zal in het desbetreffende jaar
de nodige verantwoording moeten worden afgelegd, namelijk

door middel van verantwoording op de balms en op de post

incidentele financieringsmiddelen, welke tot uitdrukking zullen
komen in de jaarrekening over het dienstjaar 2012.
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