
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De Raad
van Ministers heeft
zich in 2010 niet 
aan de subsidieregels
gehouden en drie 
op Bándabou gesubsi-
dieerde instellingen
hebben geen verant-
woording afgelegd
over het door de rege-
ring ontvangen geld. 

Het gaat om een bedrag
van ruim een miljoen gul-
den. In die tijd zat het ka-
binet-Schotte in het zadel.
Sterker nog, zo constateert
de Algemene Rekenkamer
Curaçao (ARC) na onder-
zoek op verzoek van (een
motie in) de Staten: ,,Het
ministerie (van Onder-
wijs, Wetenschap, Cultuur
en Sport, red.) heeft pas
negen jaar nadat de 
subsidies zijn verstrekt, 
de instellingen benaderd
en voordien geen toezicht
uitgeoefend op de ver-
strekte subsidies aan ‘Fun-
dashon Formashon i Ale-
gria Despues di Skol’
(FFA) en ‘Fundashon
Centro di Victory Boys’
(FCVB).”

De situatie bij ‘Centro
Social y Deportivo Barber’
(CSDB) komt er nog het
slechtst vanaf. Deze instel-
ling kreeg ook het meeste
geld, te weten 985.000
gulden. 

De ARC stelt vast: ,,Het
ministerie van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en
Sport (OWCS), is vanaf
2011 gestart met het toe-
zicht houden op de ver-
leende subsidie. Door het
tijdelijk plaatsen van het
beleidsveld Sport onder
het ministerie van Alge-
mene Zaken tussen 2013
en 2015, was er sprake van
onduidelijkheid met be-
trekking tot de verant-
woordelijkheid van het 
ministerie van OWCS in-
zake het houden van toe-
zicht. Ondanks deze on-
duidelijkheid heeft het mi-
nisterie vanaf 2013 het
bestuur van CSDB bena-
derd om verantwoording
te vragen over het door

CSDB ontvangen subsi-
diebedrag. Vanaf 2013
heeft het ministerie ge-
constateerd dat het doel

waarvoor de subsidie is
verstrekt niet gerealiseerd
werd. Toen in 2015 (Kabi-
netten-Asjes 

en -Whiteman-I) duidelijk
werd dat het beleidsveld
Sport weer onder het mi-
nisterie van OWCS werd

ondergebracht, heeft het
ministerie wederom invul-
ling gegeven aan zijn taak
als toezichthouder.” On-

danks het feit dat niet
werd voldaan aan de voor-
waarden, is door het mi-
nisterie niet besloten de fi-
nanciële bijdrage in te
trekken. Het bestuur van
CSDB heeft uiteindelijk in
2018 verantwoording af-
gelegd. Maar, zo conclu-
deert de ARC: ,,Deze ver-
antwoording is onrecht-
matig omdat de uitgaven
niet ten behoeve van het
goedgekeurde doel zijn 
gedaan. Voorts is van het
totaal ontvangen bedrag
van 985.000 gulden een
bedrag van 272.752 gul-
den niet aan de hand van
onderliggende facturen
gestaafd. Daarnaast is de
verantwoording niet voor-
zien van een jaarreke-
ning en accountantsver-
klaring welke vereist zijn
volgens de Subsidieveror-
dening.”

Een van de aspecten die
mis ging bij het veld van
Barber is dat het bestuur
van CSDB de bestemming
van de subsidie wijzigde
zonder dat de minister-
raad hierover heeft beslo-
ten. ,,Het grasveld waar-
voor de financiële midde-
len zijn verstrekt is echter
niet aangelegd. De CSDB
heeft de aan haar verstrek-
te subsidie voor een groot
deel besteed aan andere
uitgaven, waaronder ope-
rationele kosten van het
team en de kosten voor het
plaatsen van lichtmasten
en omheining op het
veld”, aldus ARC.
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Subsidie onverantwoord
Geld voor Bándabou en veld Barber misgegaan

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De Landsbe-
groting 2021 van Curaçao,
gisteravond aangenomen
door een minimale meer-
derheid van de Staten, ver-
toont op de gewone dienst
een tekort van 681,2 mil-
joen gulden. 

Dit tekort wordt gedekt
door een even groot 
positief saldo op de 
kapitaaldienst, aldus mi-
nister Kenneth Gijsbertha
(MAN) van Financiën.
,,Daarmee wordt een slui-

tende begroting gereali-
seerd”, zegt hij desge-
vraagd tegen het Antilli-
aans Dagblad.

Het parlement stemde
gisteren met 11 Statenle-
den van de coalitie voor 
en 4 van de oppositie te-
gen de begroting voor vol-
gend jaar. De Staten tellen
21 leden. De rest, allen op-
positie, stemde dus niet
mee. 

Het kwam tijdens de 

begrotingsbehandeling 
tot een derde zogeheten

Nota van Wijziging in 
verband met de begroting

2021. Met deze wijziging
komt het zogeheten 
‘eindcijfer’ van de Cura-
çaose landsbegroting uit
op 2.315.000.600 (ruim
2,3 miljard) gulden. 
Het eindcijfer van de ge-
wone dienst bedraagt
2.174.144.900 (bijna 2,2
miljard), terwijl dat van de
kapitaaldienst uitkomt op
140.855.700 (bijna 141
miljoen). 

De minister heeft ech-
ter nu al een supple-
toire begroting aangekon-
digd.

681 Miljoen tekort 2021 

De kleurige binnenstad

De coronacrisis brengt dan zo z’n beperkingen met zich mee, maar onder het
motto ‘kijken mag nog altijd’ maakte Solange Hendrikse een serie kleurige foto’s
in de binnenstad. 
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