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STATEN VAN ARUBA
Ingek:

STATEN VAN ARUBA

10 JUL

2013

Volgnr.

ZITTINGSJAAR 2012-2013-771
Landsverordening tot vaststelling van
de begroting van de Staten van Aruba
voor het dienstjaar 2013
NOTA VAN WIJZIGING
NO. 5

Artikel I van het ontwerp wordt gewijzigd als volgt:
A.

B.

in Hoofdstuk

1 Kosten en Middelen, worden de navolgende
wijzigingen aangebracht:

°.

onder post 4361.1 "Deskundig advies en bijstand apparaat
Staten" wordt het bedrag "250.000" vervangen door:
506.420;

2°.

onder Post 8816 "Bijdragen overheidsbedrijven en Hoge
Colleges van Staat" wordt het bedrag "12.873.480"
vervangen door: 13.129.900;

3°.

onder Post 8921 "pensioenbijdragen" wordt het bedrag
"405.800" vervangen door "240.600".

Hoofdstuk II Investeringen,
wijzigingen aangebracht:
in

worden de navolgende

1°.

onder post 6000 "Aankoop onroerende goederen" wordt het
bedrag "1.300.000" vervangen door: 0;

2°.

onder post 6300 "Aankoop roerende goederen" wordt het
bedrag "286.400" vervangen door: 0;

30.

onder post 7810 "Verrekening met overheidsbedrijven en
Hoge Colleges van Staat" wordt het bedrag "1.596.400"
vervangen door: 0.
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TOELICHTING
1.

Algemeen

De ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het
Land voor het dienstjaar 2013 is in juni 2013 door de Staten
goedgekeurd. In genoemde begroting is de bijdrage van het Land aan
Hoge Colleges van Staat, waaronder de Staten, voor het dienstjaar
2013 vastgesteld. Deze bijdrage wijkt of van de in de
ontwerpbegroting van de Staten opgenomen bedrag. Hierdoor is het
noodzakelijk om enkele geraamde bedragen in de ontwerpbegroting
van de Staten te wijzigen, met het doel om binnen het financieel kader
van de begroting van het Land te blijven.

2. Toelichting specifieke wijziging Kosten

In de begroting van het Land is een totaalbedrag van Afl. 13.129.900
ten behoeve van de Staten van Aruba opgenomen als bijdrage in de
kosten van de Staten. Dit bedrag ligt hoger dan het door de Staten
geraamd bedrag. Een verhoging van post 4361.1 "Deskundig advies
en bijstand apparaat Staten" met een bedrag van Afl. 256.420 brengt
de totale kostenraming van de Staten in overeenstemming met het in
de begroting van het Land als bijdrage in de kosten van de Staten
opgenomen bedrag. Het extra bedrag zal meestendeels worden
aangewend voor het inwinnen van deskundig advies in het kader van
investeringen in 2014 in de verbouw van de het zgn. ex-Ontvangergedeelte van het Statengebouw en de aanschaf van een nieuw
koelingssysteem ter vervanging van het huidig koelsysteem dat sterk

verouderd en inefficient is.

3. Toelichting specifieke wijziging

Middelen

Post 8816 "Bijdragen overheidsbedrijven en Hoge Colleges van Staat"
wordt verhoogd met een bedrag van Afl. 256.420 en post 8921
"pensioenbijdragen" wordt verlaagd met een bedrag van Afl. 165.200
ter overeenstemming met de in de begroting van het Land voor het
dienstjaar 2013 ten behoeve van de Staten vastgestelde bedragen.

4. Toelichting wijziging

Investeringen

In de begroting van het Land voor het dienstjaar 2013 is geen
landsbijdrage in investeringen ten behoeve van de Staten opgenomen.
Hetzelfde geldt voor alle Hoge Colleges van Staat en voor alle onder
de ministeries van het Land ressorterende diensten en directies.
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Herde

E.C. Wever-Croes

A.C.G. Bikker

M.J. Lopez-T

C.A.S.D. Weyer

M.G. Wyatt-Ras
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