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STATEN VAN ARUBA

Aan de voorzitter van de Staten
de heer drs. P.F.T. Croes
L.G. Smith Boulevard 72

Oranjestad
Aruba

OCT 2013

1

Ingek:

volgnr:771./

Betreft:

Nota van wijziging begroting 2013

Ons kenmerk:

0357'

Datum:

1

(2-

2011- -013-1-42,)

oktober 2013.

Hoogedelgestrenge heer Croes,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. Op uw verzoek doen wij

u

toekomen

een nota van wijzigingen in zowel de kostensfeer als de investeringen.

De Algemene Rekenkamer

toelagen"

in

stelt voor om de kosten op de post 4101 "Salarissen en

te korten door de vergoeding voor het voltijdswerken van de drie leden te

verwijderen. Het bedrag bij deze post wordt verlaagd van AWG. 1.891.800 naar AWG.
1.329.800. Hierdoor zal de compensatietoeslag AOW/AWW ook verlaagd worden van
AWG. 167.100 naar AWG. 127.400. Verder wordt voorgesteld om op de post 6302

"aankoop meubilair/kantoormachines/inventaris" te verminderen met AWG.

10.000

naar AWG. 98.400.
Met het vertrouwen

u

naar behoren te hebben ingelicht.

Hoogachteh.d.,_

ALGEMENE REKENKAMER

R.

de

uba

secretaris

Wilhelminastraat 6
Oranjestad

T (297) 582 5448
F (297) 582 7687
E

Aruba

rekenkamer@aruba.gov.aw
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STATEN VAN ARUBA

ZITTINGSMAR 2012-2013-

Landsverordening tot vaststelling van de
begroting van de Algemene Rekenkamer
voor het dienstjaar 2013
NOTA VAN WIJZIGINGEN
NO 4

Het Enig Artikel van de Landsverordening tot
vaststelling van de begroting van de Algemene
Rekenkamer voor het dienstjaar 2013 wordt als

volgt gewijzigd:
In hoofdstuk I Kosten en middelen wordt het
totaalbedrag "4.044.200" vervangen door "3.463.600"
in verband met de navolgende wijzigingen:

A.

1.

2.

Onder post 4101 "Salarissen en toelagen" wordt het
bedrag "1.891.800" vervangen door "1.329.800".
Onder post 4201 "Compensatietoeslag AOW/AWW"
wordt het bedrag "167.100" vervangen door

"127.400"
In Hoofdstuk II Kapitaaluitgaven, Investeringen en
Financieringsmiddelen wordt het totaalbedrag "108.400"
vervangen door "98.400" in verband met de volgende

B.

wijziging:
1.

onder post 6302 "Aankoop van
meubilair/
kantoormachines/inventaris" wordt het bedrag
"97.900" vervangen door "87.900".

Toelichting
verband met artikel V. 12, eerste lid, van de
Staatsregeling van Aruba, juncto artikel 40a van de
Comptabiliteitsverordening
1989
(AB
1989
no.
72)
noodzakelijk om de begroting van de Algemene Rekenkamer
te wijzigen voor het dienstjaar 2013 bij landsverordening
conform het financieel kader 2013.
Het is in

De vergoeding voor het voltijdswerken van de drie (3) leden
wordt uit de post salarissen en toelagen gehaald. Hiervoor in
de plaats wordt het bedrag van remuneratie van de leden weer
opgevoerd. De reden hiervoor is dat de Staten en de
Algemene Rekenkamer nog bezig zijn het onderwerp van het

voltijdswerken te behandelen.
Het bedrag op de post Salarissen en toelagen (4101) wordt
verlaagd van AWG. 1.891.800 naar AWG. 1.329.800.
Het bedrag op de post Compensatietoeslag AOW/AWW (4201)
wordt verlaagd van AWG. 167.100 naar AWG, 127.400.
De Algemene Rekenkamer verlaagt haar investeringen met
AWG.
10.000 op de post Aankoop van meubilair/
kantoormachines/ inventaris (6302) en houdt een totaalbedrag
van AWG. 98.400 aan voor investeringen. Dit bedrag heeft te
maken met achtergestelde investeringen die wegens de
verbouwing vertraging hebben opgelopen. Deze investeringen
zullen nog in 2013 gerealiseerd worden.
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E.C. Wever-Croes

A.C.G. Bikker

M.J. L

C.A.S.D. Weyer
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