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1 VOORWOORD

Het joar 2015 heeft voor de Algemene Rekenkomer Curoçoo (de Rekenkomer) in het

teken gestoon von het creören von meer bewustzijn over de Algemene Rekenkamer

Curoçoo, voornomelijk bij de Stotenleden. Voorts heeft het in praktijk brengen van de

verworven kennis noar oonleiding von het USONA project ‘Versterking van de Algemene

Rekenkomer Curoçao’ beleidsmotig prioriteit genoten. Uiteindelijk wordt hiermee gevoig

gegeven oon de belangrijke rol von de Rekenkamer om de Stolen te voorzien von

relevonte informotie bij het uitvoeren von bun werkzoamheden. Deze informotie is

ulteroard ook von belong voor de somenleving.

Noost bet oordeel von de Rekenkomer met betrekking tot de joarrekeningen von het Lond

woren de inspanningen wederom gericht op het verhogen von het conlol ondersoortige

onderzoeken.

In de onderhavige verslogperiode is het contoct de Rekenkomer met het College der

Staten toegenomen evenols met individuele porlementariers. De Rekenkomer acht dit een

heugelijke ontwikkeling, cangezien dit blijk geeft van een stijgend besef von de rol von

de Algemene Rekenkomer Curoçoo in bet democratisch bestel.

Ten behoeve von de somenleving zol de Rekenkamer oan deze rol verder geslalte geven,

door conlinu aandocht te blijven besteden oon de wijze waarop zij in hoar nieuwe opzet

in de komende loren invulling zal geven con boor tookstelling. Onofhonkelijkheid,

kwoliteil, objediviteit, integriteit, nozorg en communicatie zullen hierbij de boventoon

moeten blijven voeren.

Een woord van dank goat hierbij uil noor de

resultoten in deze verslogperiode.

Algemene Rekenkamer Curaçao

medewerkers voor hun inzet en de bereikte

Voorzitter
MSc S.E.

Secretoris
lino, MSc RA
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De Algemene Rekenkamer Curaçao

binnen ons democratisch bestel

Algemenc Rekenkamer Curaçao

2

www.guptaranjan.com

Pogkia 7



Jaarvcrslag 2015

2 DE ALGEMENE REKENKAMER BINNEN ONS
DEMOCRATISCH BESTEL

Artikel 68 van de Staatsregeling van Curaçao bepoalt het volgende:

De Algemene Rekenkomer is belost met het onderzoek van de ontvongsten en uitgoven van

het Land.

Het spreekt voor zich dot de Rekenkamer onafhonkelijk moet kunnen functioneren,

teneinde een adequate invulling te kunnen geven aan deze primaire taakstelling. In de

Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao (AS. 2010 no. 87, letter h) (LvARC) is

een verdere uitwerking gegeven aan de toakstelling von de Rekenkamer.

De Rekenkamer ziet het als hoar missie om een bijdrage te leveren can goed bestuur

door con de volksvertegenwoordiging, de overheidsdiensten en het publiek, op

onofhcnkelilke wijze te rapporteren omtrent de wiize waorop de regering in het

algemeen heeft zorggedragen voor het opgedragen beheer. Dacrbil wordt ook

aandacht besteed can de wiize waarop de ontvangst en besteding van publieke

middelen heeft plaatsgevonden. Onder publieke middelen worden mede begrepen de

middelen von de overheid, die bij op afstond geplaot5te orgonisoties zin ondergebracht.

Het bovenomschreven democratische verantwoordingsproces functioneerde in 2015 en

voorgoande laren niet optimool. Er is echter merkbaar sprake van een verbetering ter

zake en de Rekenkomer is van mening dat de kaders, waarbinnen het in het even

geroepen financieel toezicht plaotsvindt, hieraan een positieve bijdrage leveren.

Algemene Rekenkamer Curaçao
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De organisatie

Algemene Rekenkamer Curaçao
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“Individual talents get magnified many
times over through the collective lens
of an effective team.”
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3 ORGANISATIE

ter uitvoering van de in de LvARC opgenomen token is de organisatie van de Rekenkamer

als volgt ingedeeld.

me

IT

3.1 College

Het College bestaat uit drie (3) leden, de voorzitter dacronder begrepen, met hieroan

toegevoegd een secretaris. Ter vervanging van de leden ziin er ten hoogste drie (3)

plaatsvervangende eden.

De Algemene Rekenkamer dient de Gouverneur en de Staten, bil bet ontstaan von een

vacoture onder de leden of plaatsvervangende leden, hiervan in kennis te stellen.

Aon de kennisgeving aan de Staten, dient de Rekenkamer voor elke vacature een

aanbevelingslist van drie kandidaten toe te voegen. Aan de hand van deze

aanbevelingslist doet de Staten een voordracht van twee kandidaten, aan de

Gouverneur. De voordracht is bindend.

De voorzitter, de leden en de plaatsvervongende leden worden bij landsbesluit benoemd

voor een periode van vijf (5) jaren en ziin terstond herbenoemboar, behoudens het

bepoolde in artikel 10 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao.

Als een lid of plaatsvervangend lid de leeftijd van 70 joar bereikt, wordt hem eervol

ontslog verleend.

De voorzitter oefent het algehele toezicht uit op de Rekenkamer(organsatie).

Algemene Rekenkamer Curaçao
Pagina 10
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3.1.1 Werkzaamheden

De werkzoamheden von het College worden geregeld in bet Reglement von Orde van

het College (P.B. 2014 no. 8).

Het College dient minimaal een keer per moond te vergaderen, moor streeft een

vergaderfrequeniie no van gemiddeld twee keer per macnd.

De collegeleden en plootsvervcngende leden ontvongen moandelilks een remuneratie.

De hoogte daarvon hongt af of betrokkene het voorzinerschap vervult of een college

donwel plaotsvervangend lid is. De ploatsvervangende leden genieten bovendien een

presentiegeld voor elke vergodering bilwonen nodat zfl doorvoor zfln opgeroepen.

3.1.2 Samenstelling en mutaties in 2015

Op I lanuari 2015 was bet College nog niet voltallig. No een in september 2014

opgestcrte sollicitatieprocedure ter invulling von bet vocante ambt van lid van de

Rekenkamer, i5 op 17 november 2014 een aanbevelingslist van de drie (3) kandidaten

aongeboden can de Staten. Vervolgens heeft de Staten een voordrccht aon de

Gouverneur gedoan van twee kandidaten, t.w. 1. de beer Dieudonne van der Veen en

2. de beer Stanley Bodok. Tenslotte is bil londsbesluit van 13 lanuari 2015 de beer van

der Veen benoemd en op B februari 2015 ingezworen als lid van het College.

— tag

I..iJ tjl
Moment dot de heer von der Veen worth ingezworen door de Gouverneur.

at

__\

Algemene Rekenkamer Curaçno
Pagina 11



Jaarverslag 2015

In 2015 bestond het College uit de volgende personen:

Fundie Naam Hoofdfunctie Nevenfundie Datum benoeming

Voorzitter M.l. Wedervoort Zelfstandig geen 2 luni 2014
ondernemer

Lid D.G. von der Veen Zelfstondig geen 13 lonuori 2015
on d e rn em e r

Lid C.P. Josepa Gepensioneerde geen 10 april 2014

Ply Lid I. Moreno jr Zelfstandig Lid KvK 10 april 2011
ondernemer Consul België

Gastdocent

Ply Lid C.A.O. Sint Jacobs Schade geen 10 april 2011
inspecteur

Ply Lid VACANT

Gedurende de periode september tot en met december 2015 heeft de beer Cydel Sint

Jacobs wacrgenomen in de fundie van lid, in verband met de ziekte van het lid Josepa.

3.2 Secretoris

Artikel 5 van de LvARC bepaalt dat aan de Algemene Rekenkamer Curaçao een

secretoris wordt toegevoegd, die op voordracht von de Rekenkamer bij landsbesluit

wordt benoemd, geschorst en ontslagen. De secretaris is belast met de dogelikse leiding

van de Rekenkamerorganisatie.

Mevrouw Shonela Catholina is sinds I mood 2014 benoemd als secretaris von de

Rekenkamer.

3.3 Personeel

Het management van de Rekenkamer wordt gevormd door de secretaris, drie (3)

sectorleiders en de iurdisch adviseur/HR-Manager. De secretaris geeft leiding aan het

managementleam.

Algemene Rekenkamer Curaçao
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De personeelsbezetting von de Rekenkomer bestond eind 2015 uit negentien (19)

personen.

Per 31 december 2015 woren met inbegrip von de sectorleiders vier (4) medewerkers

belost met rechtmotigheidsonderzoeken, viif (5) medewerkers met doelmotigheids

onderzoeken en viif (5) medewekers met de op ofstond geplootste entiteiten.

Voorts woren er per 31 december 2015 vijf (5) medewerkers werkzoom in de

ondersteunende sector.

De in 2013 wegens pensionering ontstone vocoture voor een hoof d odministrotie is nog

niet ingevuld, moor het voornemen is om dit in 2016 te reoliseren.

Onderstoond is een overzicht von de formotie en bezetting (exciusief de collegeleden)

over het friar 2015 opgenomen.

Formatie Bezetting

Secretaris 1 1

Secretaresse 1 0

Staffunctionaris Juridische zaken/PZ 1 1

Chef Administratie 1 1

Administratief medewerker 1 0

Receptioniste / telefoniste 1 1

Interieurverxorgster 1 1

Sectorleiders 3 3

Medewerker Kwaliteitsbewaking 1 0

Onderzoekers 16 1 1

27 19

Algemene Rekenkamer Curaçaa
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Eind 2015 gold de volgende verdeling quo opleiding en geslocht:

Medewerkers per opleidingsniveou

twee (2) medewerkers maken gebruik von de mogelijkheid om in deeltijd werkzoam te

zijn. Een medewerker von de onderzoeksafdehng heeft in het verslagjoar gebruik

gemaakt von de VUT-regeling en heeft derholve de orgonisatie verloten.

Ak bijiage is het organogram von de Rekenkamer opgenomen, dot met ingong von 2015

gold. Hieruit blijkt de orgonisotiestructuur. De organisatiestructuur is geënt op de

kerntaakgebieden, zools neergelegd in de Staotsregeling en de LvARC, met nome met

betrekking tot het uitvoeren von rechtmotigheid-, doelmotigheid- en

integriteitsonderzoeken.

Het joar 2015 kenmerkte zich evenals het voorgoande jaar door insponningen om

werkzaamheden en deskundigheden optimoal binnen de orgonisotie in te possen.

Met name is veel oandacht besteed oon het uitvoeren von doelmotigheidsonderzoeken.

3.4 Duurzame ontwikkeling von de medewerkers

De kennis en inzet von de medewerkers is crucical voor de kwoliteit van het werk van de

Rekenkamer. Het betreft immers een kennisorganisotie. Derholve is het von groot belong

dot de verworven kennis op peil blijft en bevorderd wordt.

Zools reeds aangegeven in het joarverslog van 2014 zijn de jaren 201 2 tot en met 2014

gekenmerkt door activiteiten op het gebied von verbetering en versterking von de

12
10

8
6
4
2
0

• Mon
• Vrouw

Acodemisch
5

6

0
HBQ

2
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Overige
0
3
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Rekenkamerorganisatie. Er is gedurende die jaren fors geinvesteerd in de

deskundigheidsbevordering van de medewerkers middels het USONA-project ‘Versterken

Algemene Rekenkamer Curaçao’.

Enerzijds moeten de behaalde resultaten bestendingd worden en cndersziids de

deskundigheid nog meer bevorderd worden. Dacrom doet de Rekenkamer can

permanente educatie en is zij in 2015 ook begonnen met cen professionaliseringstraject.

Duurzame ontwikkeling von medewerkers bliift de komende joren de aandocht houden.

3.4.1 Permanente Educatie

Jccrlijks reserveert de Rekenkamer minimoal 80 uur per medewerker voor opleiding

en/of professionele ontwikkeling. De realisatie van deze uren leg in 2015 rand de 70%

per medewerker. Onder andere is een doelmatigheidstroining verzorgd door een

Canadees insliluul.

3.4.2 Professionaliseringstraject

Het College acht het haar tack en plkht om de middelen en medewerkers die hear ter

beschikking zijn gesteld zodonig in te zeften dot er kwantitatief en kwalitotief

hoogwaardige resultaten worden gerealiseerd.

Om genoemde resultaten te realiseren heeft het College in bet verslag jeer besloten om

op projectbasis te werken can de verdere professionalisering van de organisatie en van

de medewerkers van de Rekenkamer. Doortoe is het project ‘Verdere Professionalisering

van de Algemene Rekenkamer Curaçao’ in augustus 2015 van start gegoan. Dit project

zal in 2017 worden afgerond.

Door een aanzet te geven tot het formuleren van hear visie, strategie en doelstellingen,

gericht op de gewenste situctie in bet jeer 2020, heeft het College de aftrap gegeven

voor het professionoliseringproject. In 2016 zullen de herziene versies van visie, strategie

en doelstellingen worden vasigesteld. Als uitgangspunt hanteert het College de missie van

de Algemene Rekenkamer Curaçao zoals deze in de Iandsverordening is vastgelegd.

In november 2015 heeft het College, tijdens een speciaol dacrvoor georganiseerde

conferentie, de in 2020 gewenste situatie can de medewerkers gepresenteerd en

besproken. Tijdens deze conferentie hebben de medewerkers tevens aandccht besteed

aon de gewenste vormen van samenwerking. Qok zijn diverse deelprojecien can de

Algemene Rekenkamer Curaçao
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medewerkers toegewezen. Deze deelprojeden hebben lot doel om de verdere

professionalisering von de Rekenkamer gestolte te geven.

Tot slot zijn individuele gesprekken met de medewerkers gevoerd over hun bidrage aan

het realiseren van de visie en doelstellingen. Op basis van die indivuele gesprekken zal

in 2016 voor elke medewerker een zogenaamd Persoonlijk Ontwikkeling Plan worden

opge5teld. Deze plonnen zullen eveneens in 2016 worden uitgevoerd. Op verzoek van

een van de vakbonden is er toelichting gegeven over de aard en de omvang van dit

project.

3.5 Digitolisering

Noost de investeringen in deskundigheidsbevordering van de medewerkers, heeft de

Rekenkomer ook g&nvesteerd in ondere organisatorische aspecten zoals

toegankelijkheid van informatie voor de medewerkers.

In dit kader heeft de Rekenkamer bet softworeprogramma Sharepoint aangeschaft om

een digitaal archief in te richien zodat in de toekomst minder archiefruimte nodig zal ziin.

In samenhang hiermee is begonnen met de inventarisatie van bet orchief van de

Rekenkamer. Qok ziin er voorlopige ofspraken gemaakt met bet Centraal Historisch

Archief om de stukken van vóór 10 oktober 2010 aldaar te deponeren, zodat voldaan

wordt aon artikel 2 van de Archieflandsverordening.

Er is ook bet softwarepakket TeamMate aongeschaft om een gestructureerdere aanpak

bij onderzoeken te waorborgen en tevens een deugdelijke en toegankelijke vastlegging

van de onderliggende stukken. Effecienter werken wordi hiermee ook bevorderd.

3.6 Huisvesting

Na een jarenlange intensieve zoektocht naar betere en representatieve huisvesting voor

de Rekenkamer, kan thans met genoegen warden gemeld dat aan deze zoektocht een

einde 15 gekomen. Per 1 december 2015 heeft de Rekenkamer haar nieuwe huisvesting

betrokken, namelijk aan de Ansinghstraat no. 28.

Algemene Rekenkomer Curaçaa
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De Rekenkomer heeft in augustus 2014 de Minister von Algemene Zaken te kennen

gegeven dot zij, gezien hoar blizondere ploots in het staatbestel, niet tezamen met

overheidsdiensten in één (centraal) gebouw gehuisvest moet worden. Aspeden van

onpartidigheid en onofhankeliikheid in haar fundioneren hangen hiermee samen.

Tevens is dit standpunt kenboar gemoakt aan de commssie die de Overheid heeft

ingesteld in verband met de centrale huisvesting van overheidsdiensten.

De Rekenkamer heeft geen reactie gekregen op hoar brief.

3.7 Communicatie

3.7.1 Communicatiebeleid

Alle onderzoeksrapporten worden, nadat aanbieding aan de Staten heeft

plaatsgevonden, op de web-site van de Rekenkamer geplaatst

(www.rekenkamercuracao.cw) De Rekenkamer wenst een grotere doelgroep te bereiken

en is zodoende in 2015 gestart met de vertaling in bet Papiaments van de samenvatting,

conclusies en oanbevelingen von de uitgebrachte ropporten. De vertaling wordt verzorgd

door een beedigde vertaler. Het eerste rapport woorin een ‘Resümen, konklushon i

rekomendashon’ was opgenomen, betrof bet rapport terzake de

Tewerkstellingsvergunningen.

Verder ziin in 2015 sessies gehouden met bet College en het monagemenileam van de

Rekenkamer om tot een Communicatiebeleid en —strategie voor de organisatie te komen.

De werkzaamheden hiertoe zullen in 2016 worden voortgezet.

3.7.2 Website

In 2015 is een oonvong gemaakt met bet toegankelilker maken van de website vaor de

gebruikers. In 2016 zal de nieuwe site gelanceerd worden.

3.7.3 Corporate Citizenship

De Rekenkamer is in 2015 door Fundashon Tur ta Konta benaderd om een bijdrage te

leveren aan het welzijn van de gemeenschap door leerlingen hulp te bieden bil de vakken

rekenen en wiskunde.

Algemene Rekenkamer Curaçao
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Drie (3) medewerkers zijn bereid bevonden om in de middaguren en of avonduren enkele

leerlingen te begeleiden.

3.8 Begroting en financiële verantwoording

Conform de wettelilke voorschriften heeft de Rekenkamer hoar begroting vóór 1 mei

aangeboden can de Minister van Financiën.

Als Hoog College van Stoat is de Rekenkamer in de uilvoering van haor taken

onafhankelijk van zowel de Regering als de Staten. Om deze reden is in artikel 49 lid 1

van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao de volgende bepaling

opgenomen: ‘In overeenstemming met de Algemene Rekenkamer en de betrokken minister

stellen de Staten de Algemene Rekenkamer faciliteiten beschikboar voor een goede

onafhankelilke functionering.’. Jaarlijks dient de Rekenkamer een opgave te doen

toekomen aan het Ministerie van Financien inzake de haar ter beschikking gestelde

middelen en de uitputting hiervan. De Rekenkamer valdoet hieraan.

Algemene Rekenkamer Curaçao
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Taken en bevoegdheden
van de Rekenkamer

Algemene Rekenkamer Curaçao
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4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE REKENKAMER

4.1 Algemeen

De hoofdlook von de Rekenkomer als onafhankelijk orgaon is neergelegd in ortikel 68

lid 2 von de Stcatsregeling van Curaçao:

lnhoudelijk vindt deze tack en de hiermee samenhongende bevoegdheden een verdere

uitwerking in de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao, A.B. 2010 no. 87

letter h. (hierna de IvARC).

In deze Londsverordening geeft ortikel 1 een formulering van de tack in zijn

algemeenheid:

de controle op bet yeldeliik en materieel beheer in de ruimste zin, ongeocht welke vorm can

dot beheer is gegeven.’

Specifiek worden voorts de volgende token in de londsverordening genoemd:

• controle van de verontwoordingen (die geven immers het gevoerde beheer weer),

inclusief de verontwoordingen van verzelfstandigde en meer op afstond geplootsie

organisaties;

• onderzoek near de volledigheid van de posten, near de rechtmotigheid von de

ontvangsten en uitgcven, en near de opstelling von de rekeningen overeenkomstig

de geldende verordeningen;

• zoveel mogelik erop toezien of vorderingen en verplichtingen met de vereiste

voortvorendheid warden afgewikkeld;

• onderzoek near de doelmatigheid van bet beheer en de orgonisatie (beleid),

alsmede het functioneren van de diensten van de overheid in ruime zin, dus inclusief

de op afstond geplaatste organisaties.

• onderzoek near de bestuurlijke integriteit van polilieke en ambtelijke functionorissen

bij de uitoefening von hun taken en bevoegdheden, op eigen initiotief of op verzoek

van de Staten.

Algemene Rekenkamer Curaçao
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In ondere regelgeving is bovendien specifiek voor de Rekenkomer een took weggelegd

ten oonzien von de finonciele verontwoordingen. Dit betreffen het Algemeen

Pensioenfonds Curoçoo en de Londsioteril.

4.2 Onafhankeliike positie von de Rekenkomer

4.2.1 Financieel beheer

Teneinde de opgedrogen token op een onofhonkelijke wijze te kunnen uitvoeren is in de

Londsverordening Comptobiliteitsvoorsthriften Curoçoo (AS. 2010 no. 87 ortikel 1 letter

b) onder ortikel 39, opgenomen dot de Rekenkomer zelfstondig hoor eigen begroting

dient te beheren.

4.2.2 Personeelsbeheer

De Rekenkomer heeft sinds 1998 zelfstondig personeelsbeheer. Dii houdt in dot de

Rekenkomer bevoegd is personeel op orbeidscontrod floor burgerlik recht in dienst te

nemen of te ontsloon.

Hiertoe heeft de Rekenkomer een personeelsreglement vostgesteld, woorin de

orbeidsvoorwoorden von het personeel zijn neergelegd. Gezien de verouderde stotus

von dit Personeelsreglement, heeft de Rekenkomer een troject tot oonpossing von dit

reglement opgestort.

Het voornemen is om in het tweede holfloor von 2016 het nieuwe personeelsreglement

te introduceren.

Algemene Rekenkamer Curaçao
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De werkzaamheden
van de Rekenkamer
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5 DE WFRKZAAMHEDEN VAN DE REKENKAMER

5.1 Algemeen

Zoals eerder oangegeven stond bet bar 2015 in het teken van verdere ombouw en

herstructurering van de organisatie en de werkzaamheden van de Rekenkamer. Enerziids

om de in eerdere jaren bereikte resultaten te bestendigen en anderzijds om invulling te

geven can de verdere professionalisering van de organisatie. De tild die hiermee

gemoeid is geweest is uiteraard ten koste gegaan van de beschikbare tijd voor

onderzoek werkzaamheden.

5.2 Werkwilze Rekenkamer

Op basis van de ontwikkelingen bib de ministeries en de op afstand geplaat5te

instellingen, olsmede de belangrijkste zorgen en aandachtgebieden die binnen de

gemeenschap een rol spelen, warden de risico’s ingeschat. Het gaat om de risico’s die de

overheid loopt op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid- en/of doeltreffendheid

van het beleid en het functioneren van de overheid en de op afstand geplaatste entiteiten.

Uitgacnde van de risico’s worden keuzes gemcakt voor de in te stellen onderzoeken en

worden daze in het jaarprogramma opgenomen.

Voordot een onderzoek wordt opgestcrt voert de werkorganisatie een vooronderzoek

uit cm de problematiek goed in beeld te brengen en ook de aspecten die onderzocht

goon worden. Deze aspecten worden in een onderzoeksvoorstel vastgelegd welke aan

het College van de Rekenkomer ter goedkeuring wordt aangeboden. Het

onderzoeksvoorstel bevot:

1. een analyse van bet probleem;

2. het belang van bet onderzoek (zowel maatschappelilk als financieel);

3. de reden voor het uitvoeren van het onderzoek;

4. de onderzoeksvragen;

5. tIe te hanteren normen, methoden en technieken;

6. de verwachte resultaten en beInvloedingsvormen;

7. tIe opzet van bet onderzoek;

8. tIe planning en een overzicht van de kosten van het onderzoek;

9. een overzicht van eventuele risico’s;

10. tIe termibn van ofronding.

Algemene Rekenkamer Curaçao
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Aan de hand van bet onderzoeksvoorstel beslist bet College of bet onderzoek uitgevoerd

zal worden.

Na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel kondigt de Rekenkamer het onderzoek can

bil de betreffende minister dan wel toezichtsorgaan van de op afstand geplcatsie

instelling. Daarna wordt de secretaris generaal van bet ministerie, en in geval van een op

afstand geplaatste instelling, de directeur, op de hoogle gesteld van het onderzoek, de

anderzoeksvragen, de planning, de benodigde documenten en verwachte medewerking

van bet ministerie/ de instelling.

Bij afronding van het onderzoek wordt een conceptrapport opgesteld dat voor ambtelijk

boor en wederhoor wordt aangeboden aan de secretaris generaal van bet betrokken

ministerie of can de directeur van de onderzochte instelling. De in dit kader ontvangen

reactie kan aanleiding zijn om bet conceptrapport aan te passen. Het (aangepaste)

conceptrapport wordt vervolgens voor bestuurlilk hoor en wederhoor aan de

vercntwoordelijke minister aangeboden en in geval van een instelling eveneens aan het

toezichtsorgaan. Qok hier kan een ontvangen reactie aanleiding ziin cm het

conceptrapport can te passen. De reactie van de minister c.q. instelling wordt ook in het

rapport opgenomen.

Vervolgens wordt het rapport aan de Staten aangeboden en is bet vanaf dat moment

een openbaar document. Het rapport wordt op de website van de Rekenkamer

(www.rekenkamercuracao.cw) geplaatst zodat bet door een ieder ken worden

geraadpleegd. Er wordt eveneens een verkorte versie van het rapport in het Papiaments

op de website geplaatst.

5.3 Van de Staten ontvangen verzoeken

In het iaar 2015 heeft de Staten op grond van artikel 30 van de LvARC de Rekenkamer

verzocht om onderzoeken in te stellen naar de onderstaande onderwerpen of instellingen.

- verstrekte subsidies;

- openbare aanbestedingen;

- consultancybeleid;

- personeelsbeleid bij het Ministerie van SOAW;

- Chikungunya;

- United Telecommunication Services en dochterondernemingen

Algemene Rekenkamer Curaçao
Paginc 24



Jaarverslag 2015

In 2015 is het in 2012 ontvogen verzoek met betrekking tot Curoil ofgerond.

5.4 Afgeronde onderzoeken t.o.v. bet voorgoonde lear

Algemene Rekenkamer Curaçao

De Rekenkamer heeft cue verzoeken ingewilligd en de Staten hiervan op de hoogle

gesleld.

Ontvangen verzoeken van de Staten
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De Rekenkamer heeft in toted over het jeer 2015 17% van hear totole onderhanden

ondericeken ofgerond.

Ten opzithte van het voorgaonde jeer is er sprake von een Iichte stijging met betrekking

tot afgeronde onderzoeken. Het merendeel van de lopende onderzoeken zal in 2016

worden cfgerond.
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ONDERZOEKEN 2015 tO.V. 2014

5.5 Rechtmatigheidsonderzoeken

5.5.1 Algemeen

De Rekenkamer maakt voor rechtmatigheidsonderzoek onderscheid tussen zogenoemde

‘financial’ en ‘compliance’ audits. Financial audits ziin onderzoeken van financiele

verantwoordingen, waaronder de wettelilk voorgeschreven jaarlijkse controle van de

aarrekening van het Land Curaçao.

Laatstgenoemde controle richt zich met name op vraag of de jaarrekening bet gevoerde

financieel beheer deugdeliik weergeeft en overeenkomstig de daarvoor gelden

voorschriften is opgesteld (het zogenoemde onderzoek naar de getrouwheid). In dit

verband wordt ook bet aarverslag over het afgelopen dienstlaar beoordeeld. Dit

aarverslag is als een afzonderlijke nota onder de tot de icarrekenino behorende stukken

opgenomen. Nagegaan wordt of het verslag in ieder geval een uiteenzefting bevat of

en in hoeverre beleidsvoornemens, die te voren met betrekking tot bet betreffende

dienstjaar waren geformuleerd, ziin gerealiseerd.

a

Onderstaand zijn in het kort de onderzoeken in 2015 vergeleken ten opzichte von 2014,

onderscheiden naar de fase woarin deze onderoeken zich bevonden.
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Volgens artikel 49 van de Landsverordening Comptabiliteit Curaçao (LvCV) behoort de

minister van Financiën de aarrekening op te stellen vóór 1 september van het iaar,

volgend op het jeer waarop zq betrekking heeft.

Artikel 50 bepaalt dat de aarrekening, onmiddellijk nadat deze door de Read van

Ministers is geaccordeerd, can de Rekenkamer en de Stichting

Overheidscccountantsbureau (SOAB) gezonden moet worden.

Krachtens even genoemde artikel 50 meet de SCAB, na ontvangst van de jaarrekening,

binnen een termijn van anderhalve macnd haar verkiaring en het daarbij behorende

verslag naar de minister van Financien sturen, met afschrift aan de Rekenkamer. Op haar

beurt behoort de Rekenkamer, binnen een termijn van anderhalve maand, na ontvangst

van bet eerdergenoemde afschrift, een verslag van haar bevindingen, met betrekking tot

de jaarrekening, can de Staten uit te brengen.

5.5.2 In 2015 uitgebracht rapport over de controle van de aarrekening 2013

Zoals al in bet aarversIag 2014 van de Rekenkamer was aangegeven heeft de minister

van Financien de aarrekening op 28 augustus 2014 schriftelilk can de Rekenkamer

aangeboden. Ook is in bet even genoemde jaarverslag vermeld dat de Rekenkamer de

controleverkiaring en het verslag van de SCAB bilna 3 moanden later dan wettelilk is

voorgeschreven van de SCAB heeft ontvangen, namelilk op 30 december 2014.

De SCAB heeft over de getrouwheid van de aarrekening een verklaring van

oordeelsonthouding gegeven en over de rechtmatigheid een afkeurende verklaring.

De controle van de aarrekening 2013 door de Rekenkamer

heeft vertraging opgelopen omdat de ministeries van Financiën

en Justitie niet dan wel niet tidig de door de Rekenkamer

gevraagde informatie hebben verstrekt.

Over bet financieel beheer is de Rekenkamer van oordeel dat

voor 2013 sprake was van ernstig falend financieel beheer. Als

gevolg hiervan bevat de jaarrekening te veel fouten en

onzekerheden.

Over de jaarrekening oordeelde de Rekenkamer dat deze om de volgende redenen niet

voldoet can de eisen en normen die volgens de wet aan een aarrekening worden gesteld:

Algemene Rekenkamer Curaçao
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- De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten zin niet tot stand gekomen in

overeenstemming met de vastgestelde landsbegrating en met ondere wettelilke

bepalingen zools interne richtlilnen en de Subsidieverordening.

- De iaarrekening geeft het gevoerde finonciele beheer niet deugdelijk weer (geen

informotie over de realisatie van doelstellingen).

- De loarrekening is niet in overeenstemming met de daarvoor gegeven voorschriften

opgesteld (ontbreken van voorgeschreven overzithten/staten).

- In de aarrekening ontbreekt relevonte beleidsinformatie om gebruikers in stoat te

stellen zich een oordeel te vormen over de uitvoering van het beleid en het gevoerde

beheer.

De Rekenkomer heeft ter verbetering von het finoncieel beheer onder andere aonbevolen

om:

- oNe ministers een verbeterplan op te laten stellen en dit aan de minister van Financien

can te bieden;

- de minister von Financiën deze plannen te laten beoordelen (onderlinge samenhang,

realiteitsgehclte, prioritering e.d.);

- de Rood von Ministers de verbeterplonnen te Icten occorderen;

- de door de Rood van Ministers geaccordeerde verbeterplannen aon de Staten oan

te bieden met de toezegging dat Iootstgenoemde periodiek zal worden

geinformeerd over de uitvoering van de plannen, inclusief de oordelen van de SCAB

doorover;

- ofspraken te maken over de rol von de minister van Financiën betreffende de

bewaking von de uitvoering van de plannen.

Cok heeft de Rekenkamer in het rapport oangekondigd dat zij bil de volgende

oorrekening formeel1 bezwaor zal maken wonneer geen duidelilke verbetering

optreedt of de regering geen verbeterplon vaststelt om de oorzoken voor fouten en

onzekerheden weg te nemen.

Het rapport is op 17 april 2015 gepubliceerd. De Rekenkamer vindt het teleurstellend

dot de minister van Financien geen gebruik heeft gemookt von de mogeIikheid om te

1 Artikel 27 en 28 von de LvARC
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reageren op het conceptropport dot hem voor bestuurlijk boor en wederhoor is

oongeboden.

5.5.3 In 2016 uit te brengen rapport over de controle van de jaarrekening
2014

De minister von Financien heeft de jaorrekening 2014 op 27 augustus 2015 can de

Rekenkamer aongeboden. Op B maart 2016 heeft de SCAB over de getrouwheid van

de aarrekening een verklaring van oordeelonthouding gegeven en over de

rechimatigheid een ofkeurende verkiaring.

De Rekenkomer merkt op dat de SOAB, wet betreft het oordeel over de getrouwheid

von de joarrekening, voor 2014 een oordeelonthouding heeft gegeven en geen

afkeurende verkloring, 10015 voor 2013 het geval was. Het voorgoande betekent echter

niet automctisch dot een enorrne vooruitgang is geboekt ten opzithte van de

jaorrekening 2013. Evenmin betekent dii dot sprake is van een sterke verbetering in bet

finoncieel beheer. De Stichting Overheidsaccountontsbureau heeft bij de controle van de

jaorrekening 2014 nomelijk geconstateerd dot binnen de ministeries de tekortkomingen

in de interne beheersingsmaatregelen niet significant zijn verbeterd ten opzichte van

2013. Dii heeft als gevolg dat voor de verontwoorde posten in de joorrekening 2014 er

sproke is von onzekerheid van diepgaande invloed ten aanzien van de juistheid, de

volledigheid en de rechtmatigheid. Cok de Rekenkamer concludeert dat nog steeds

sprake is von folend financleel beheer en dat geen voortgang merkboar is ten oonzien

van de aanbevelingen ter verbetering in bet rapport bij de jaarrekening 2013. Deze

aanbevelingen gelden dus nog steeds.

In het rapport bil de joarrekening 2013 heeft de Rekenkamer aongekondigd dot zij bij

de volgende joarrekening formeel bezwaar zol maken wanneer geen duidelijke

verbetering optreedt of de regering geen verbeterplan vaststelt om de oorzaken voor

fouten en onzekerheden weg le nemen. Omdat can geen von deze punten is voldaan

heeft de Rekenkamer in juni 2016 de minister van Financien meegedeeld dat zij bezwoor

macId met betrekking tot het gevoerde finandële beheer en de joarrekening 2014. De

ondere ministers zijn hierover eveneens geInformeerd omdat het bezwaar ook betrekking

op onder ondere het gevoerde financieel beheer bij alle ministeries.

Algemene Rekenkamer Curaçaa
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Het bezwoar van de Rekenkamer is gebaseerd op haar oordeel over de aarrekening

2014. Het oordeel luidt als volgt:

- Het financieel beheer is niet op orde.

- De financiele informatie voldoet niet can de elsen die de ComptabilteitsIands

verordening en de LvARC stellen.

- De informotiewaorde van de acrrekening is onvoldoende.

De bezwacrprccedure biedt de regering de gelegenheid om de fouten in de

joarrekening te corrigeren en bet fincncieel beheer te verbeteren. Omdat bet verbeteren

van het financieel beheer een proces van enkele icren is ken de regering het bezwaor

daortegen wegnemen door, middels een plan van canpok, de Rekenkamer con te geven

hoe zij bet finoncleel beheer zal verbeteren. Dit plan behoort zoveel ols mogelijk

SMART-C2 geformuleerd te zijn. De regering heeft twee maanden de tijd om de

Rekenkamer ervan te overtuigen dat het bezwacr ken worden opgeheven. Ten tijde van

het sthrilven van dit jaarverslag was deze termijn net aangevongen. De Rekenkamer heeft

als gevolg van de bezwaarprocedure nog geen versiag van bevindingen bil de

carrekening 2014 can de Staten kunnen verstrekken.

5.5.4 Door de Staten vastgestelde aarrekeningen

Artikel 51 lid 1 von de Londsverordening Comptabiliteitsvoorschriften Curoçoo schrijft

voor dat de Gouverneur (lees de regering3), uiterlijk een macnd na het uitbrengen van

het verslog van de Rekenkamer, een ontwerplcndsverordening tot voststelling van de

joorrekening indient bil de Staten. Dit, ter verlening van decharge aan de ministers over

het door hen gevoerde financiele beheer met betrekking tot het voorofgoonde dienstjaar.

De Rekenkamer heeft de afgelopen jaren de Staten geInformeerd over de uitkomsten

van de controles van de aarrekeningen 2013 en eerder4.

2 Do uitwerking van hel acroniem s: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel of Afgestemd, Realistisch, Tijdgebonden en
Consistent.

Momorie van roelithting op do LvCV (artikel 51)
Joarrekoning 2013 in juli 2015 en jaarrekening 2012 in augustus 2014
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in onderstcand overzicht is weergegeven in hoeverre de Staten de gecontroleerde

aarrekeningen reeds heeft vastgesteld.

2010 2011 2012 2013

Versiag Centrale Commissie 13 maart 2015 15 april 2015 14 april 2016 20apr11 2016

Gaedgekeurd in de openbare 26 maart 2015 12apr11 2016
vergadering van de Staten

De Rekenkamer betreurt bet dat niet die ccrrekeningen (tijdig) ziin vastgesteid, omdct

de burgers van Curaçao een fundamenteel recht hebben om tfldig te vernemen of de

volksvertegenwoordiging ci don niet instemt met de wijze waarop gezagsdragers zijn

omgesprongen met gemeenschapsgelden. Qok de gezagsdrogers zeif hebben recht op

deze kennisneming.

5.6 Overige Rechtmotigheidsonderzoeken

5.6.1 Algemeen

Onder overige rechtmatigheidsonderzoeken rekent de Rekenkamer niet Icarriks

voorgeschreven onderzoeken van financiele verantwoordingen en compliance audits.

Lcatstgenoemde audits zijn zogenaamde ‘in overeenstemming met....’ onderzoeken,

bilvoorbeeid of in overeenstemming met wet- en regeigeving of een overeenkomst e.d.

is gehandeid.

5.6.2 in 2015 uitgebrachte rapporten

Tewerksteliingsvergunningen

in 2014 heeft de Rekenkamer de rechtmotige verstrekking van

Tewerksteiiingsvergunningen (TWV) door het ministerie van Socicie Ontwikkeiing, Arbeid

en Weiziin onderzocht.

Het onderzoek richtte zich op de vrocg of in 2011, 2012 en 2013 de TWV in

overeenstemming met de wet- en regeigeving ziin verstrekt.

Algemene Rekenkamer Curaçao
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Doarnoast

is ook onderzocht of het verbetertrcject, dot in

2009 in gang is gezet, heeft geleid tot een interne organisotie

die woarborgt dat de TWV worden verstrekt in
ftIflmø

overeenstemming met de Londsverordening Arbeid

Vreemdelingen (LvAV). Ook is nagegoan of de verschuldigde

g4i: vergoeding voor het verstrekken van de TWV 2011, 2012 en

2013 volledig is verantwoord.

Uit het onderzoek bleek dot die oanvragen voor een TWV,

die door de Rekenkomer zfln onderzocht, in behandeling zijn

genomen zonder dot de oanvragen voldeden aan de wettelijke eisen. De acnvrogen

hodden dus niet in behandeling mogen worden genomen. De onderzochte [WV zijn

bovendien onrechtmatig verstrekt omdat in geen enkel geval is voldoan can de

bepalingen van de LvAV. Verder mist de in 2003 geintroduceerde versnelde procedure

een juridisthe grondslag met als gevoig dat de TWV, die volgens deze procedure zijn

verslrekt, onrechimatig zijn verstrekt. De versnelde procedure gaat er bil voorbact van

uit gaat dat er geen lokale crbeidskrathten voor het vervullen von de vocatures

beschikbaar zijn. De Rekenkomer is van mening dat de versnelde procedure dus niet

gericht is op het vervullen van vocatures door lokale arbeidskrachten en doarom niet in

het belang is van Curaçao.

Het rapport is in juni 2015 can de Staten aangeboden.

5.6.3 Onderzoeken in uitvoering

Solidoriteitsfonds

Op grond van artikel 6 von het voorstel von Rilkswet ter regeling van het

Soiidariteitsfonds, d.d. 29 april 1992, heeft de Rekenkamer in 2014 het onderzoek

congevangen von tie bolons per 10 oktober 2010 en bet overzitht von bidrogen en

afdrachten tot 10 oktober 2010, met bilbehorende toeiichtingen van het

Solidariteitsfond5 l.a. . In 2015 is het onderzoek ofgerond.

In 2016 zal hel resulloat van dit onderzoek con de minister van Financien warden

aongeboden.
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Inventorisotie entiteiten

In de loop von 2012 is de Rekenkamer van start gegaan met het verzamelen en

categoriseren van (ontbrekende) informatie met betrekking tot de op afstand geplaatste

organisaties. In 2015 is dit onderzoek voortgezet ols een onderzoek noar de

rechtmatigheid von de verstrekte subsidies in de periode 2011 tot en met 2014 en mookt

het deel uit van het hierna opgenomen onderzoek noar subsidieverstrekkingen.

Subsidieverstrekkingen

In het Iaatste kwartaal von 2015 is de Rekenkomer akkoord gegoan met een verzoek

von de Staten, om een onderzoek in te stellen noar olle ofwijkingen van regels en beleid

op het gebied von subsidieverstrekkingen. Als gevoig van het verzoek is de

onderzoeksperiode oongepost, namelilk vonof oktober 2010 tot en met augustus 2015.

Qok is de onderzoek scoop oongepasl oon het verzoek van de Staten.

Gepland is om in 2016 de bevindingen aan de Staten te rapporteren.

Dr. F. Do Costa Gomez University of Curaçoo (UoC)

In het jaor 2015 heeft de Rekenkomer onderzocht of UoC over de periode 2011 tot en

met 2014 de voorwoorden voor het verkrigen von een financiele bijdroge, zools

opgenomen in de Landsverordening UoC, heeft nogeleefd en dot de met het ministerie

van Onderwils, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) gemaakte afspraken ziin

nagekomen. Daarnaast heeft de Rekenkamer onderzocht of OWCS hoar

bewakingsfunctie op UoC heeft uitgevoerd.

Het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase en de bevindingen zullen in 2016

worden gepubliceerd.

Mandaatregister

Wetlelilk is voorgeschreven dat de overheid een register moet publiceren waarin de

personen zijn opgenomen die, nomens hoar, bevoegd zijn om financiële verplichtingen

aan te gaan. De Rekenkomer heeft in 2015 een deel van een onderzoek uitgevoerd naar

dit mandootregister. Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:

1. Wordt het mandaatregister op zorgvuldige wijze actueel gehouden?

2. is het mandaatregister gepubliceerd in overeenstemming met de LvCv?.
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3. zfln financiele verplichtingen in overeenstemming met de verleende bevoegdheden

aangegaan?

Het onderzoek wordt in 2016 ofgerond en het rapport zal n 2016 can de Staten

worden aangeboden.

Mutatieverwerking salarisadministratie

De Rekenkamer heeft in 2015 een onderzoek (deels) uitgevoerd naar de juiste en

rechtmatige mutotieverwerking von de salarissen in de salarisodministratie in 2014.

Onderzocht wordt of:

1. de mutatieverwerking in de personeels- en solorisadministrotie over 2014 juist, volledig

en rechtmatig beth plaatsgevonden en

2. de berekening van bet nettosalaris over 2014 juist is uitgevoerd.

Het onderzoek wordt in 2016 afgerond en het rapport id eveneens in 2016 can de

Staten worden aangeboden.

Criminaliteitsbestrijdingsfonds (CF)

Het CF is op 16 november 1995 bil Landverordening ingesteld (PB 1996 no. 1). In 2015

is een deel van bet onderzoek naar de verantwoorde inkomsten en uitgaven von bet fonds

uitgevoerd.

In 2016 wordt bet onderzoek cfgerond en de rapportage van de bevindingen aan de

Staten is in hetzelfde jaar gepland.

5.6.4 Qnderzoeken in voorbereiding

Openbare aanbestedingen

In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor het, op verzoek van de Staten, uit te vaeren

onderzoek near cue afwijkingen van vasigestelde regels en beleid betreffende

openbare aanbestedingen. De onderzoeksperiode betreft 10 oktober 2010 tot 11

augustus 2015.

Het onderzoek wordt in 2016 uitgevoerd en in dit jaar zullen ook de uitkomsten

gepubliceerd worden.
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SGR-fonds

In 2015 zin voorbereidingen get roffen om de organisatiestructuur van de SGR-groep in

kaart te brengen, evenals de (financiele) relatie van deze met de Stichting Federatie

Zorginstellingen en met bet Land Curaçao. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden

hebben beide instellingen aangegeven geen verplichting te hebben ten aanzien van de

Rekenkamer aangezien zij geen subsidie ontvangen in het kader van de

subsidieverordening en evenmin een beheersovereenkomst hebben met de Overheid.

Gezien de bovengenoemde reactie is bet onderzoeksvoorstel intern overgedragen aan

de jurist van de Rekenkomer voor nader advies.

Rif Resort N.y.

Curaçao is hypotheekhouder van bet Rif Resort NV en heeft blijkens een I.andsbesluit van

14 april 2014 een vordering van NAf 70 miljoen op de NV. Volgens even genoemd

Iandsbesluit moest een Begeleidingscommissie ingesteld worden die moest zorgen voor:

1. de begeleiding van een transporante verkoop;

2. de selectie van en de begeleiding door een professionele adviseur met ervaring op

het gebied van het verkopen van hotels in bet Caribisthe gebied

3. onderhandeling met Marriott Worldwide Corporation over aanpassing van diverse

nader genoemde overeenkomsten.

In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor bet onderzoek naar de stand van zaken

betreffende het bovenstaande en de reden waarom het proces nog niet is afgewikkeld.

Het onderzoek zal in 2016 worden uitgevoerd en de verwathting is dat ook in hetzelfde

friar rapport daarover wordt uitgebracht.

5.7 Doelmatigheidsonderzoeken

5.7.1 Algemeen

Zoals eerder in bet verslag van 2012-2013 is opgemerkt, heeft gedurende de jaren

2012 en 2013 gaandeweg de gewijzigde organisatorische opzet van de Rekenkamer

zijn beslag gekregen, waarbij bet instellen van doelmatigheidsonderzoeken slruktureel

binnen de organisatie is ingebed.
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De jaren 2014 en 2015 stonden met name in het teken van diverse

doelmatigheidsonderzoeken. Van bet merendeel loopt de verdere uitvoering en

afronding door in 2016. De uitkomsten zullen flog in 2016 gerapporteerd worden.

5.7.2 In 2015 uitgebrachte rapporten

Beschikbaarheid van beleidsinformatie in bet joorverslag.

Conform de comptabiliteitsvoorschriften behoort de Regering elk jaor een joorverslag

aan de joarrekening van de rechtspersoon Land Curaçao toe le voegen.

Uit dit jaarverslag dient duidelijk te worden in hoeverre de beleidsvoornemens voor bet

desbetreffende dienstlaar zijn gerealiseerd. Het eerste joarverslag betrof bet dienstjaar

2011.

In 2013 heeft de Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin,

op de diverse deelprocessen om te komen tot het jaarverslag,
E de tekortkomingen zijn aangegeven waardoor bet jaarverslag

201 1 niet toereikend is. Ter zake zijn aanbevelingen gedaan.

— In 2014 is de Rekenkamer een onderzoek aangevangen om na

te gaan in hoeverre de deelprocessen zijn verbeterd en bet

jaarverslag 2012 is verbeterd ten opzichte van 2011. Het

concepirapport is voor bestuurlijk boor en wederhoor in januari

2015 aan de ministers aangeboden. Daarop is evenmin een

readie antvangen. Het rapport is vervolgens op 10 maart gepubliceerd, doar

aanbieding aan de Staten. Op 15 moart 2015 is alsnog een gezamenlijke bestuurlijke

readie ontvangen, welke de Rekenkamer ook can de Staten heeft aangeboden.

Uit bet onderzoek bleek dat zowel voor wat betreft de deelprocessen als bet jaarverslag

nog ruimte was voor verbetering. In haar reactie heeft de regering aangegeven dot de

constateringen en aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamer in uitvoering zijn,

woardoor de zij ervan overtuigd is dat sprake is van fundamentele verbeteringen in de

begrotingscyclus en de beleidsmatige verantwoording.
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Randvoorwaarden uitvoering milieubeleid

In hoar eer5te onderzoek op het gebied van milieu is de Rekenkamer nagegaan in

hoeverre de overheid voldoet aan de door haarzelf in 2012 gestelde randvoorwaarden

voor het uitvoeren van milieubeleid.

-

- Door inzitht te geven in de oorzaken beoogde de Rekenkamer

een bijdrage te leveren can de daadwerkelijke invulling van

deze randvoorwaarden zodal de overheid daadwerkelijk

milieu-inspectie en handhaving kan uitvoeren. Het op bet
.iJ

conceptrapport ontvangen commentaar van de secretaris

— generaal van bet ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur

(GMN) is in het rapport verwerkt. De minister heeft niet

gereageerd op bet aon hem aangeboden conceptrapport,

inclusief conclusies en oanbevelingen. Het rapport is in november 2015 gepubliceerd,

door aanbieding aan de Staten

In het rapport concludeert de Rekenkamer dat het ministerie milieu en natuurbeleid slechts

op een bag ombitienivecu zal kunnen uitvoeren omdat de meest essentiele (onderdelen

van de) rondvoorwaorden voor het kunnen uitvoeren van milieubeleid niet ziin

gerealiseerd. Deze betreffen voldoende specialistische kennis ten behoeve van de

complexe industricen en bet voldoende kunnen functioneren van bet personeel ten

behoeve van de overige industrieën en activiteiten. Door totstandkoming van de

Landsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap (LBOOG)

beschikt Milieu en Natuvrbeleid thans over een wettelijke basis om op te kunnen treden

tegen die soorten milieubelastende handelingen. Een effectieve hondhaving van deze

wet zal echter worden beperkt door onvoldoende deskundig personeel. Zolong niet aan

bovengenoemde randvoorwaarden is voidaan zullen de gepleegde inspanningen en

investeringen derhalve niet bijdragen aan een betere uitvoering van milieubeleid. Zolang

bovendien geen inzicht bestaat in bet aantal hindervergunningplichtigen op Curaçao en

in de mate van ernst van de verschillende miiieuproblemen, ontbreekt een basis om

milieubeleidsdoeisteilingen te kwantificeren en een reeel ambitienivecu voor bet

milieubeleid te bepalen.
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Cu roil

Op verzoek von de Staten in 2012 heeft de Rekenkamer de joren doorna, met enige

onderbrekingen, een onderzoek uitgevoerd bil CUROIL N.y.. Het onderhavige rapport is

in moort 2015 gepubliceerd door aanbieding can de Staten.

Uit het onderzoek bleek dot de jaarrekeningen van Curoil over

de
joren 2008 tot en met 2013, op twee (2) no, te loot zijn

aongeboden can de Algemene Vergadering von

______

Aondeelhouders (AvA). Bij bet uitbrengen van het rapport woren

CuroH voorts niet die jaarrekeningen door de AvA vastgesteld.
C’s0,.

Verder bleek de financiele positie van Curoil over de jaren 2009

tot en met 2011 niet positief te ziin. De verslechterde

liquiditeitspositie was met name te wilten eon de

voorfinonciering van de verkoop aan Aqualectra, aangezien den niet tijdig betaclde.

Een andere oorzaak was dot de overheid, in de jaren 2007 tot en met 2011, de

verkoopprijzen van de gereguleerde producten, niet tijdig had aangepast op basis von

de nieuwe richtlijnen voor de regulering van brandstofprijzen. Nadat de toriefregulering

in juli 201 1 was toegepost, werd een positieve verondering merkbccr in de financiele

positie van Curoil. Daarnaost is Curoil zich goon richten op de internctionale markten en

ziin door Curoil efficiencymaatregelen genomen, weardoor positieve resultaten zijn

geboekt.

Voor wet betreft het mechonisme voor tariefoanpassing constoteerde de Rekenkamer dot

deze conform de richtiijnen plaatsvindt. Tot slot is vastgesteld dat bet tekort eon

gascilinders veroorzoekt is doordat Curoil een tekort eon financiele middelen had,

waardoor zij niet kon investeren in opslogtonks, betere gasdistributie, vernieuwing en

uitbreiding van cpparatuur en wagenpark en de aonschaf van meer cilinders. Door het

tekort eon gascilinders is een zwarte mcrkt hierin ontstaan.

5.7.3 Onderzoeken in uitvoering

Preventieve gezondheidszorg

In moart 2011 heeft de Road von Ministers bet ‘Integrole Preventiebeleidsplan 2011-

2015’ van het ministerie von Gezondheid Milieu en Nctuur goedgekeurd. In dit plan zijn

een aontol preventie-octiviteiten geprioriteerd die in 2011 en 2012 gerealiseerd
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moesten zin. In bet ondertoek is de Rekenkamer nagegoan of deze preventieactiviteiten

zodonig zijn beheerd dot zij tidig konden worden gerealiseerd en of deze activiteiten

zfln gerealiseerd. Het conceptrapport is op 27 december 2015 voor ambtelijk boor- en

wederhoor can de secretaris-generaal van de ministerie van GMN congeboden.

Bij bet schrijven van dit versiag was het conceptrapport ci voor bestuurlilk boor en

wederhoor eon de minister van GMN aangeboden en was geen reactie dacrop

ontvongen.

Het rapport zol in juni 2016 aan de Staten worden aangeboden.

Toezicht op naleving leerplicht

De Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de overheid erop toeziet dot de

leerplichtige jongeren ingeschreven ziin op een school en de voor hen bestemde lessen

bijwcnen. Het onderzoek is in belangrijke mate in 2015 uitgevoerd en wordt in 2016

afgerond.

Het rapport can de Staten zal in 2016 worden uitgebrocht.

Curoçao Parking Authority N.y.

in 2015 heeft de Rekenkomer een vervoig onderzoek opgestart near de eerder

geconstoteerde onvoikomenheden bij Curoçoo Parking Authority, om vast te steilen of

deze onvolkomenheden door de overheid ziin weggewerkt. Dit onderzoek is per einde

2015 nog niet afgerond en zal in 2016 worden voortgezet.

Er is nog geen rapportagedotum gepland.

Brandveiligheid op scholen

Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de overheid de brandveiligheid op de

schoien garandeert. Ais onderdeel van het onderzoek is een veldonderzoek bij diverse

scholen uitgevoerd wacrbij de stoat von de brondveiligheid in kccrt is gebracht. De

afronding van bet onderzoek is ci herhaalde malen vanwege andere prioriteiten

stiigeIegd. Qok in 2015 was dit bet gevol. De beschikbare capaciteit is in dit lear namelijk

ingezet voor de uitvoering van een onderzoek near de aanpok van chikungunya, op

verzoek van de Staten.
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De verwachting is dat in het tweede halfloar van 2016 dit onderzoek weer wordt

afgerond waarna in 2017 het rapport zal warden uitgebracht.

Fundashon Kuido pa Ambulans (FKA)

De Rekenkamer heeft in 2015 anderzocht of FKA acm de normen (voorgeschreven in de

verordening(en) en overige richtliinen) voldoet am verantwoorde ambulancezorg te

kunnen verlenen.

Gepland is om in bet tweede halfjaar van 2016 de bevindingen te publiceren.

Chikungunya

Op verzoek van de Staten is de Rekenkamer in 2015 een onderzoek aangevangen naar

de aanpak van chikungunya op de volgende drie aspeden: 1. welke preventieve

maatregelen hel ministerie van GMN heeft getroffen cm de verspreiding van bet

chikungunya virus op Curaçao te voorkomen don wel te beperken. 2. welke maatregelen

GMN heeft getroffen cm de uitbraak van bet chikungunya virus op Curaçao aan te

pakken. 3. welke aanbevelingen voor verbeleringen, ingeval van mogelijke

virus/epidemieen in de toekomst, kunnen worden gedoan op het gebied van procedures,

voorschriften met betrekking tot de bekwaamheid en geschiktheid van het personeel en

voorschriften met betrekking tot de kwantiteit van hot personeel. De anderzoeksperiode

is van eidn 2011 tot begin 2015.

De uitvoeringsfase is in belangrijke mate in 2015 afgerond. In 2016 zol rapport aan de

Staten worden uitgebracht.

Personeelbeleid Ministerie von Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW)

Op verzoek van de Staten is de Rekenkamer in september 2015 een onderzoek gestart

naar bet personeelsbeleid bij bet ministerie van SOAW. Het onderzoek richt zich op de

vraog of de overheid ervaor heeft gezorgd dot die functies bij hot ministerie van SOAW

in overeenstemming met het beleid, waaronder de geldende richtlijnen en procedures,

zijn ingevuid met adequaat personeel. De onderzoeksperiode is van 10 oktober 2010

tot en met 10 september 2015.

In bet Iaatste kwartaal van 2015 heeft Rekenkamer beperkt capaciteit kunnen inzetten

voor dit onderzoek vanwege andere prioriteiten zools trainingen voor bet
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onderzoekpersoneel en de verhuizing naar het nieuwe kantoorgebouw. In januari 2016

is het onderzoek weer oongevangen en in 2016 zal ter zake rapport worden uitgebracht.

5.7.4 Onderzoeken in voorbereiding

Rekentoets

In Nederland is voor het schoolloar 2013-2014, als onderdeel van het eindexamen, een

rekentoets ingevoerd voor bet HAVO en VWO. Het cijfer van de rekentoets telt vanaf

het schooljaar 2015-2016 mee in de slaog/zak-regeling. Het is gebruikeIik dat in

Nederland geldende exameneisen zoveel mogelik door Curaçao worden gevolgd.

Aonscherping van exameneisen worth in het olgemeen dus ook overgenomen door

Curoçao. Het onderzoek von de Rekenkomer richt zich doorom op de vroog of de

Curoçoose overheid mootregelen heeft getroffen om de Curaçaose leerlingen voor te

bereiden op verscherpte exameneisen (i.c. de invoering van de rekentoets) zodat

aansluiting met vervolgonderwils in Nederland mogelijk blijft.

Tildens de voorbereiding von bet onderzoek werd duidelilk dat bet nog te vroeg wos am

een onderzoek uit te voeren door het ministerie en de schoolbesturen op dat moment

bezig waren om zich over deze vroog te buigen. Er is doorom voorlopig geen verder

onderzoek verricht.

Formatie en bemensing van bet overheidsapporoot

De Rekenkamer is enkele jaren geleden begonnen met de voorbereidingen voor een

overheid breed onderzoek noor de stand van zaken betreffende de formatie en

bemensing van bet overheidsapporaat. Tijdens de voorbereiding bleek dot de overheid

zeif initiatieven ter zake had opgestart. De Rekenkamer had zith voorgenomen om dii

onderzoek in 2015 weer te hervatten moor heeft het noderhand weer ‘on hold’ gezet.

Door de overheid moeten nomelijk nog veel zoken op orde te worden gesteld om

betrauwbare informatie ten behoeve von het onderzoek te kunnen garanderen.

United Telecommunication Services N.y.

Op verzoek van de Staten in december 2014 heeft de Rekenkamer in 2015

voorbereidingen getroffen om een onderzoek uit te voeren bil United Telecommunication

Service (UTS) naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en transparontie van bet beleid

van het bestuur, de Rood von Commissorissen, en de Algemene Vergadering van
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Aandeelhouders van UTS. I-let enderzoek richt zich eveneens op het beleid van de

organen van de onder UTS ressorterende dochterondernemingen.

Het onderzoek is nog niet gestart omdat UTS ernstige twijfels heeft geuit over de

wettelijke bevoegdheid van de Rekenkamer cm dii onderzeek uit te kunnen voeren. De

Rekenkamer heeft in september 2015 ingestemd met bet voorstel van UTS cm de

bevoegdheid van de Rekenkamer door een onafhankelijke derde, zijnde bet

Gemeenschappelijke Hof van Justitie, te laten toetsen. Tevens heeft de Rekenkamer

ingestemd om het onderzoek aan te houden in afwachting van de uitkomst van de

rechtszaak.

Bij het schrilven van dit verslag had het Gerecht in Eerste Aanleg uitspraak gedaan dot

de Rekenkamer niet bevoegd is em het enderzoek uit te voeren. De Rekenkamer heeft

inmiddels Hoger Beroep ingesteld tegen bet vennis. Het onderzoek is neg steeds ton held’

in afwachting van bet resultaat van bet Hoger Beroep.

Bejoardenzorg

Voor het toezicht op de beiaardenhuizen zijn zowel voor bet ministerie van GMN ols het

ministerie van SOAW verantwoordelijkheden vastgesteld. De Rekenkamer had voor 2015

de uitvoering van een onderzoek geplond naar de mate woarin de overheid toezicht

uiteefent op beiaardenhuizen. Er is een conceptenderzoeksvoorstel opgesteld. Deer

andere prieriteiten is in het verslagaar geen verdere capaciteit voer dit enderzeek

ingezet.

In het tweede halfjaar van 2016 zal bet onderzoek in uitveering werden genemen en in

2017 rapport ter zake zal werden uitgebracht.

Schooltranspert

De overheid verzergt gratis schooltranspert veer Ieerplichtige longeren indien bun

verzergers deze kesten niet kunnen betalen. Veer bet verzergen van deze transport is

met verschillende partilen een verveersevereenkomst afgesloten. De Rekenkamer hod in

2015 een onderzeek gepland waarbij werdt nagegaan in heeverre de organisatie van

de scheeltransport efficient is. Vanwege andere prieriteiten is in 2015 geen capaciteit

veer dit enderzeek ingezet.

Het enderzeek zal in bet tweede halfjaor van 2016 werden aangevangen.
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Risico analyse bfl de QAGE’s (Op Afstond Geplaatste Entiteiten)

De Rekenkamer is gestart met een risicoanolyse bil alle organisaties die een financiële

relatie met de overheid hebben (de zogenoemde CAGE’s). Het betreft met name de

overheid N.V’s, stichtingen en instellingen met een wettelijke tack; de instellingen die

onder de strekking von artikel 41 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer

Curaçao vallen. Het goat strategische-, operationele- en financiele- en compliance risico’s.

Het doel is om met de risicoonalyse inzicht te krijgen in de strategische-, operationele- en

financièle- en compliance risico’s voor deze instellingen, zodat aan de hand daarvan in

de komende jaren besloten kon worden over de keuze en insteek voor onderzoek bij

deze orgonisaties. Doornaost kunnen de orgonisaties het resultaat van de risicoanalyse

gebruiken cm de nodige maatregelen te treffen om de gesignaleerde risico’s binnen hun

organisatie zoveel mogelijk te beperken. Cok de overheid kon op basis von de resultaten

van de risicoanalyse maatregelen treffen, dan wel voorwaarden stellen, cm te

waarborgen dat de risico’s de diensiverlening aan het publiek niet negatief beInvloeden.

De risicoanalyse wordt bij een totaci van 1 1 2 organisaties uitgevoerd, woarvan 19

overheid N.V’s, 63 stichtingen en 30 orgonisaties met een wettelijke teak.

In 2015 is een aanvang gemaakt met een risicoanalyse bij Continuous Reliability (CORE),

Gezinsvoogdij instelling (GVI) en Slachtofferhulp. In 2016 zal de risicoanalyse bij de

andere instellingen worden voortgezet.

Consultancybeleid

De Rekenkamer heeft de Stolen in september 2015 toegezegd dat zii, op verzoek van

Ioatstgenoemde, in janvori 2016 een onderzoek zal starten naar de naleving van het

consultancybeleid door dIe ministeries in de periode van 10 oktober 2010 tot september

2015. In 2016 zal over de uitkomslen geropporleerd worden.

Lekverlies Aqualectra

In het laatste kwartaal von 2014 is de Rekenkamer begonnen met bet verzamelen van

informatie, ter voarbereiding van een onderzoek bij Aqualectra naar het (terugdringen)

van het lekverlies bij de distributie van drinkwater (NON-Revenu of Water; NRW). Kart

na aanvang heeft een internationale organisatie, in opdracht van Bureau

Telecommunicatie, Post & Utiliteiten, een onderzoek naar dit lekverlies uitgevoerd en

dacrover gerapporteerd. Vervolgens heeft Aqualectra een plan van aanpak ‘Reduction
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of NRW Aqualectra’ opgesteld. Mede naar aanleiding daarvan, en de bevindingen en

aanbevelingen in het rapport, heeft de Road van Ministers media januari 2015 besloten

dat het NRW binnen dde (3) bar von 25% noar 17% teruggebracht moet worden. Het

voorgaunde heeft de Rekenkamer doen besluiten om het geplande onderzoek niet meer

uit te voeren.

Wervings- en selectieprocedure Directeur Bureau Telcommunicatie en Post

Op 23 december 2015 heeft de Rekenkamer een vertoek van de Minister van Verkeer,

vervoer en Ruimtelijke Planning ontvongen am het daorlopen proces met betrekking tot

werving, selectie en benoeming van de directeur voor Bureau Telecommunicotie, Post &

Utiliteiten te toetsen. Conform hoar gebruikelilke procedure heeft de Rekenkamer zich

intern beraden over het verzoek. Bij het uitbrengen van dit verslag was het resultaat von

dit beraad reeds aan de minister medegedeeld, namelijk dat de Rekenkamer geen

gehoor geeft can het verzoek. De reden is dat zii op grond van de Landsverordening

Algemene Rekenkamer Curaçao geen verzoeken van Ministers in behandeling neemt. De

Rekenkamer beslist zelfstandig over welke onderzoeken zij doet en kan wel op verzoek

van de Staten bepaalde onderzoeken instellen, voor zover de aard van de

werkzaamheden dit toelaat.

5.8 Ambtelilk en bestuurlijk hoor en wederhoor

Zools in paragraaf 5.2. is aongegeven zijn in de werkwijze von de Rekenkomer een

ambtelijke en bestuurlijke hoor en wederhoor procedure opgenomen. Met het ombtelijke

hoar en wederhoor beoogt de Rekenkamer de feiten te verifieren. Het bestuurlijk hoor en

wederhoor richt zich eveneens daarop moor meer in het bilzonder op een reactie von de

verantwoordelijke gezagsdrager over de conclusies en aanbevelingen von de

Rekenkamer. Van de in het verslagjaar uitgebrachte rapporten is in onderstaand

overzicht apgenomen in hoeverre een reactie daarop is ontvangen.

Reactie ontvongen in bet koder
van boor en wederhoor

Ambtelijk Bestuuriijk
niveou fliveau

Joorrekening 2013 Curoçao flee flee

Te we rkst eli in g Lv erg unnin g en flee ja

Beschikboarheid beleidsinformatie in bet aarversiag flee a

Randvoorwaarden uitvoering Milieubeleid ia flee

Curoil N.y. ia a
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5.10 Overige werkzaamheden

5.10.1 Financieel beheerdagen

Op 20, 21 en 22 februari 2015 heeft de Rekenkamer deelgenomen aan de financieel

beheer dagen op Sint Moarten. Deze dagen zijn georganiseerd door het College

Financieel Toezicht (CFT). De deelnemers can deze dagen zfln vertegenwoordigers van

de Rekenkamers van Sint Moorten en Curaçao, de ministeries van Financiën von Sint

Maorten en Curaçao en de SOAB.

Tildens deze dagen is gesproken over:

- S jaren PEFA;

- nieuwe vkie op fincncieel beheer;

- uitvoeringsrapportcges; en

- lean management.

De Rekenkamer Curaçoo heeft een presentatie gegeven van hoar bevindingen over het

financieel beheer van Curaçao (op basis van de bevindingen bij de aarrekening 2013).

5.10.2 Bidroge PEFA-score in 2015

Voor het meten von de kwoliteit van het financleel beheer honteert het CFT een instrument,

genaamd bet Performance Measurement Framework (het PEFA-framework) van de PEFA

(Public Expenditure and Financial Accountability). Evenals de voorgaande joren heeft de

Rekenkamer ook in 2015 hoar bijdrage hiertoe geleverd.
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6 CONTACTEN

De Rekenkamer is er zich von bewust dat samenwerken met de verschillende organisoties,

zowel op lokoal, Koninkrijks- of internationaalniveau van belong is voor de eigen

organisatie.

Onderstaand is een schema opgenomen van de uitnodigingen in 2015 waarop de

Rekenkamer is ingegaan en of organisoties die zq in dot jaar heeft bezocht:

___

4

it.
November

13 Kennismaking met de Vertegenwoordiging van Nederland
27 Afscheid Vertegenwoordiger dhr. Van der WuIp
16 Kennismaking Evaluatiecommissie Rijkswet Financieel Toezicht
24 Ultreiking Koninklilke onderscheidingen

3 Uitnodiging minister president ivm werkbezoek Prinses
22 Beotrix
29 Ondertekening informatieblad Hoog Colleges van Staot

Afscheid dhr. Bill, directeur van bet Kobinet van de
Gouverneur van Curaçao

16 Bespreking rapport Tewerkstellingsvergunning met de
minister van het ministerie SQAW

24 — 26 OLACEFS congres met als thema’s ‘gecoördineerde audits en
de bidrage van Rekenkamers aan “good governance”

30 Aanbieding informatieblad Hoog Colleges van Stoat con de
minister van Finoncién

5 Kennismakingsgesprek met de beer Benschop, nieuwe
directeur vsn het Kabinet van de Gouverneur van Curoçao

8 Apertura oña Parlamentario 2015-2016

7 Kennismaking met President van het Hof Curaçao, de beer
Evert Jan van der Poel en de beer M. Feteris, President van
de Hoge Road der Nederlanden

8 Bilwonen Forumdiscussie van bet Raad van Advies met ols
thema: De veranderende rol von Hoge Colleges van Stoat
en ondere vaste adviescolleges

27 Bijwonen Ombudsman wordt ingezworen
5 & 6 Bilwonen DCAA iaarcongres met als thema ‘Management’

30 Beëdiging van twee nieuwe ministers

6.1 Lokoal en binnen het Koninkrilk

Verder heeft de Rekenkamer ook een bezoek afgelegd aon de Staten om deze te

informeren over de rechtszaak die de UTS tegen eerstgenoemde heeft aangespannen.
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De Rekenkomer heeft voorts periodiek contact met lokale stakeholders, die von belong

zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van haar token. De Staten geldt voor de Rekenkamer

als een heel belongrijke stakeholder. Ook de Road van Advies en de Ombudsmon worden

als belangrijke stakeholders beschouwd. De Rekenkamer houdt periodiek contact met

laoisgenoemden om o.a. mogelijke gemeenschappeIike belangen (wat zfl voor elkaar

betekenen) le bespreken. In dit verband kan genoemd worden de ondertekening von een

informotieblad op 22 mel 2015, door de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de

Ombudsman en de voorzitter von de Algemene Rekenkomer Curaçoo. In dit

informotieblod is de juridische grondslag, woorop deze F-loge Colleges van Staot (HCvS)

in de praktijk op het gebied van financieel beheer functioneren, beknopt opgenomen.

Met het informatieblad beogen de HCvS inzicht te geven in de omgongsregels tussen de

overheid(sdiensten) en de HCvS op voornoemd gebied en tevens het mogeIikerwijs

optimaliseren von deze verhouding. Het informatieblod is op 30 juni 2015 overhandigd

oan de Minister von Financlén.

Een andere beIangrike stakeholder is de Stichting OverheidsAccoutantsbureau (de

SOAB). In december heeft er een bespreking plaotsgevonden met de directie van de

SQAB, woorbii er concrete ofsproken zijn gemaokt op bet gebied van informotie

uitwisseling.

Tot slot is de samenwerking met de Algemene Rekenkamer von Sint Maarten in 2015

voortgezet en hebben in dit bar ook informele gesprekken met de rekenkamers van

Aruba en Nederlond plaatsgevonden.

6.2 lnternationaal

6.2.1 OLACEES

Sinds november 2014 is de Algemene Rekenkamer Curaçao volwaordig lid van de

OLACEFS (Organizacion Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoros

Superiores).
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In juni 2015 heeft de voorzitter bet Bste Congres Eurosai — Olccefs in de stad San
Francisco le Quito, Ecuador bijgewoond. De theme’s waren ‘gecoordineerde audits en de
bijdrage van Rekenkamers can “good governance” of behoorlijk bestuur’.

Tildens het congres kwamen de volgende onderwerpen can bad:

- het uitvoeren van gecoordineerde audits;

- het overwinnen van obstakels;

- gecoördineerde audits als instrument om de realisotie van duurzame

ontwikkelingsdoelstellingen fe monitoren;

- gecoordineerde audits en professionele beroepsontwikkeling;

- gecoördineerde audits en de organisatoristhe ontwikkeling.

- rekenkamers en open data;

- transparantie, audit en ethiek;

- het bevorderen van de ‘best practices’ voor openbaar Bestuur binnen rekenkamers;

- de Open Government Partnership.

6.2.2 CAROSAI

Gezien de gemeenschappelijke belangen is bet zaak om ook in de eigen regio contacten

met andere Rekenkamers te onderhouden. De Rekenkamer heeft daarom een verzoek bij

de CAROSAI (Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions) ingediend om lid te

warden von deze organistatie. Een beslissing hieramirent zal in het eerstvolgende congres

van de CAROSAI in 206 worden genomen.
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Vooruitbllk 2016 7

With All

I’ sour mind.

With All

A , sour heart.

C ieve
With All

sour mioht.
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7 VOORUITBLIK 2016

7.1 Algemeen

Onderstaand geeft de Rekenkamer hoar voornemens weer voor het bar 2016.

Dezelfde beleidsvelden als in 2015 zijn gedefinieerd, te weten:

- productie;

- kwaliteit;

- samenwerking andere Rekenkamers;

- externe relaties;

- ondersteunende processen;

- beheersprocessen.

De kernwerkzaamheden van de Algemene Rekenkamer Curaçao betreffen het instellen

van onderzoeken waardoor de beleidsvelden ‘Productie’ en ‘Kwaliteit’ als de

belangrijkste worden beschouwd. BeIangrik ziin de te produceren kwantitatieve

aantallen, moor even belangrflk is het aspect kwaliteit van zowel het onderzoeksproces

als van de uiteindelijke onderzoeksrapporten. Cm de beleidsvelden ‘Productie’ en

‘Kwaliteit’ te kunnen optimaliseren is het enerzilds noodzckelilk cm de externe relaties en

de veranderingen doarin te monitoren en is anderzijds een optimale ondersteuning en

beheersing nodig.

7.2 Kwaliteit en kwantiteitsbewaking van de producten

De Rekenkamer zal in bet jaar 2016 zowel de permanent educatie van de medewerkers

als het in 2015 aengevangen professionaliseringsproject voortzetten.

Met name zullen cursussen voor het uitvaeren van rechtmatigheid- en

doelmatigheidsonderzoeken aangebcden worden en zal de verkregen Iheoretische

kennis verder in praktilk worden gebracht. Hierdoor zal ook de productiviteit toenemen.

Voorts zal aan de hand van het ‘ProfessionaIiseringstraect’ de medewerkers de kans

worden aangeboden cm zich te bekwamen op de gebieden waarin gewenste verbetering
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gesignaleerd is. Het betreffen voornamelijk schrijfvaardigheidstrainingen en

informatievergaring voor een onderzoek.

Aan een bil de Rekenkamer werkzame accountant zal de rol van kwaliteitsbewaker van

de producten worden toebedeeld.

De Rekenkamer zal verder de nodige investeringen doen om de motivatie van de

medewerkers te verhogen.

7.3 Kwaliteit van de organisotie

De Rekenkamer streeft ernaor dat boor organisatie op termijn voldoet can de

internationale standaarden voor Rekenkamers, de zogenoemde ISSAI (International

Standards of Supreme Audit Institutions). Dit streven is opgenomen in het Strategisch plan

2016— 2020 en in 2016 zal een aanvong worden gemaakt met bet ‘ISSAI-proof’ maken

van de organisatie in de toekomst.

7.4 Verbetertralect communicatie

De in 2015 gestarte werkzaamheden om een communicatiebeleid en strategie op te

stellen zullen in 2016 worden voortgezet en in bet vierde kwartaal van dat jaar warden

geImplementeerd. Aandachtspunten von bet beleid ziin bet intensiveren van de

communicatie met de Staten en met de bevolking. Het doel is onder andere om do

bekendheid van do Rekenkomerorganisatie op bet eiland te verhogen. Met name wordt

gedccht can bet presenteren van de rapporten aan de Staten bij aanbieding en aan de

pers kort nadat ze openbaor zijn.

Tot slot zal de Rekenkamer in 2016 ook een aanvang maken met eon vending in bet

Engels van de samenvatting van de uitgebrochte rapporten.
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7.5 Samenwerking met Aruba, Sint Moarten en Nederland

De Rekenkamer zal de samenwerking met de rekenkamers intensiveren in 2016. Onder

andere zal aandacht zal worden besteed aan het gezamenlijk laten verzorgen van

opleidingen voor het personeel.

7.6 Externe relaties

Qok in 2016 zullen de externe reloties onderhouden worden en zullen met name de

contacten met de internationale organisaties OLACEFS en CAROSAI geintensiveerd

worden.

7.7 Ondersteuning en beheersing

De verdere optimalisering van de managementinformatievoorziening zal in 2016

plaotsvinden ter woarborging van de tijdige afronding van onderzoeken en het

verschaffen van de benodigde informatie cm tijdig te kunnen bijsturen.
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fl Algemene
Rékenkamer

-

- Curaçao

Voorzitter College
(1)

Leden
(2)

p.I.v. leden
(3)

Secretaris

iuridisch adviseur /
PZ-functionaris

Receptioniste/
tetefoniste

Accountant
Scctorlcidcr

Accountant
Scctorlcider

Accountant
Scctorleidcr

Secretaresse

Hoofd Administratie

Administratief InicHeur
medewerker venorgster

Formatie Bezetting

College 6 5

Secretarls 1 1

Secretaresse 1 0

Juddisch Advis.
1 1

PZ-functlonarls

Hfd.Adm. 1 1

Adm. Medew. 1 0

Receptioniste / 1 1
telefoniste

Interleurverz. 1 1

Sectorleiders 3 3

Onderzoekers 17 11

33 24

Ondcrzoekers
Sr. onderzoeker
Sr. onderzoeker
Sr. onderzoeker
onderzoeker

Ondenoekers Onderzoekers
Sr. onderzoeker Sr. onderzoeker

Sr. onderzoeker Sr. onderzoeker

onderzoeker onderzoeker
Jr. onderzoeker


