Parafenbesluiten Publieksversie
Datum

van09-05-2016 tot 13-05-2016Weeknr.

20

Besluit

10-05-2016

Het Bestuurscollege heeft ingestemd met de offerte van Stichting Overheidsaccountants Bureau inz. controle van de jaarrekening 2015 van het Openbaar
Lichaam Bonaire.

10-05-2016

Het Bestuurscollege heeft ingestemd met de offerte van Stichting Overheidsaccountants Bureau inz. controle van de jaarrekening 2014 van het openbaar
Lichaam Bonaire.

11-05-2016

Het Bestuurscollege heeft besloten om het vuurwerkbeleid aan te passen en/of aan te scherpen. Een werkgroep in te stellen die bestaat uit
vertegenwoordigers van overheidsdiensten die betrokken zijn bij het adviseren, maken en/of uitvoeren van het vuurwerkbeleid.

11-05-2016

Het bestuurscollege heeft besloten om lopende aanvragen voor commerciele erfpacht, voor zover nog actueel, te honoreren, maar tevens meer te gaan
controleren op voortgang en op het voldoen aan vereisten. D.w.z. dat de erfpachter binnen een jaar de financiering definitief rond heeft, de bouw is gestart en
geregeld wordt voortgezet.

11-05-2016

Het bestuurscollege heeft, in het kader van het verstrekken van juiste informatie, besloten te reageren op het jaarverslag 2015 van de Stichting
Monumentenzorg Bonaire (SMB) middels een antwoordbrief.

Monday, May 23, 2016
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12-05-2016

Het bestuurscollege heeft ingestemd met de verlening van een snackvergunning conform de Drank- en Horecaverordening Bonaire van 1991 (AB 1991, no.
27) aan de heer Rene Hakkenberg van Gaasbeek tbv van de lokaliteit Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire, gelegen aan de Kaya L. Simon Bolivar nummer 16,
plaatselijk bekend als Jeugdhuis Jong Bonaire, op Bonaire.

12-05-2016

Het bestuurscollege heeft ingestemd met de verlening van een snackvergunning conform de Drank- en Horecaverordening Bonaire van 1991 (AB 1991,
no.27) aan mevr. Urria N. Marchena ten behoeve van de lokaliteit Dushi Tamarijn B.V, gelegen aan de Kaya Avelino (Abechi) Cecilia kavel nummer G-2643,
plaatselijk bekend als Dushi Tamarijn, op Bonaire.

13-05-2016

Het Bestuurscollege gaat akkoord met het toekennen van een voorlopige subsidie van maximaal $40,000.00 aan Fundashon Deportivo Cultural voor het
kalender jaar 2016.

13-05-2016

Het bestuurscollege kent een financiele bijdrage toe van US$5,000.00 aan Stichting Rincolanda ivm het organiseren en uitvoeren van Dia di Rincon in
Nederland.

13-05-2016

Het bestuurscollege stemt in met benoeming van de leden van de selectiecommissie en stemt in met het opstarten van de selectieprocedure ten behoeve van
een concessiehouder voor de delfstoffenwinning ter plaatse van Sabana di Piedra Krus.

Monday, May 23, 2016
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13-05-2016

Het bestuurscollege is akkoord gegaan met het voor financiering van een bedrag van maximaal $45,000.00 voor het 1e raadgevend Referendum op 06 april
2016.

13-05-2016

Het bestuurscollege heeft de samenstelling van de wettelijk ingestelde Commissie natuurbeheer Bonaire vernieuwd; vier leden van de commissie die ook
ambtenaar zijn, zullen plaats maken voor vier nieuwe niet ambtelijke leden.

13-05-2016

Het bestuurscollege besluit tot benoeming van de leden van de stembureaus van het openbaar lichaam ten behoeve van het te houden raadgevend
referendum van de Associatieovereenkomst tussen Europese Unie en Oekraine op 06-04-2016.

13-05-2016

Het bestuurscollege gaat akkoord om het openbaar lichaam Bonaire te verdelen in 6 stemdistricten en lokalen aan te wijzen als stembureaus voor het te
houden Referendum Associatieovereenkomst Europese Unie en Oekraine op 06-04-2016.

13-05-2016

Het bestuurscollege heeft ingestemd met verlenging van de huurovereenkomst met mw.R.Winklaar m.b.t. het pand aan de J.A. Abraham boulevard ten zuiden
van het Bestuurskantoor, haar vrijstelling van huur te verlenen totdat het pand in bruikbare staat is gebracht en het uitzetten van diverse acties ter verbetering
van de staat van onderhoud.

Monday, May 23, 2016
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Het bestuurscollege heeft het besluit genomen om de cursus 'Nederlands op maat' op drie niveaus te organiseren voor 38 medewerkers van het Openbaar
Lichaam Bonaire.

Monday, May 23, 2016
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