Parafenbesluiten Publieksversie
Datum

van05-12-2016 tot 09-12-2016Weeknr.

50

Besluit

05-12-2016

Het bestuurscollege gaat akkoord met het beschikbaar stellen van het bedrag ad $ 4,910.00 voor het afvaardigen van 3 medewerkers van Indebon naar Zuid
Amerikaanse Schoolspelen van Consude van 11 t/m 19 december 2016 te Medellín, Colombia

05-12-2016

Het bestuurscollege gaat akkoord met de viering van " Pone Bari Ronka 2016" op 17 december 2016 te Rancho Don Pedro, uit te voeren door de directie
Samenleving en Zorg zijn onderafdeling SKAL in samenwerking met Fundashon KLAVE.

05-12-2016

Het bestuurscollege van het OLB gaat akkoord om bij te dragen aan de officiële opening van de 'Skol Amplio Papa Cornes' op 1 december 2016.

06-12-2016

Het Bestuurscollege heeft ingestemd met de betaling van de kosten ter bijwonen van de Emergency Preparedness Workshop Refugees te Trinidad & Tobago
van 12 tot 17 december 2016.

07-12-2016

Het Bestuurscollege heeft ingestemd met het invoeren per 1 mei 2016 van een afbouwregeling van persoonsgebonden toelage (n) van medewerkers die
minstens 2 jaar een hogere functie hebben waargenomen en of afbouw van het salaris van medewerkers die 2 jaar of langer een hoger gewaardeerde functie
hebben vervuld en daar vrijwillig afstand van doen om een lager gewaardeerde functie te bekleden.
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07-12-2016

Op 7,8,9 februari 2017 wordt een training Ambtenarenrecht gegeven voor afdelingshoofden, beleidsadviseurs P&O, medewerkers personeelsbeheer, afdeling
JAZ van het openbaar lichaam Bonaire. Doel van de training is om meer inzicht en kennis te krijgen in de rechten & plichten van ambtenaren.

07-12-2016

Het bestuurscollege gaat akkoord met de opgestelde ontwerp-eilandsverordeningen inz. wijzigingen van de Motorrijtuigenbelastingverordening Bonaire en de
Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire tevens bedoelde ontwerpen aan te bieden de leden van de eilandsraad.

07-12-2016

Het bestuurscollege heeft besloten het overheidsgebouw te Rincon, beter bekend als SSV-gebouw, om niet in beheer af te staan aan de stichting
Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland (SVPCN) en heeft daartoe een beheersovereenkomst gesloten met SVPCN.

07-12-2016

Het bestuurscollege heeft besloten akkoord te gaan met het informeren van de Minister van OCW omtrent de oprichting van de Stichting Monumentenfonds
Bonaire

08-12-2016

Het bestuurscollege heeft besloten het "Meerjarenprogramma Bijdragen Gebouwd Erfgoed 2017-2021" bij eilandsbesluit vast te stellen en in te stemmen met
het verzoek aan OCW om voor een periode van 5 jaar 2 vormen van bijdragen te verstrekken aan het Monumentenfonds Bonaire, namelijk een bedrag van
USD 650,000 per jaar waarmee het Monumentenfonds restauratiesubsidies kan verlenen en een bedrag van USD 94,600 per jaar tbv de exploitatiekosten van
het Monumentenfonds.
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08-12-2016

Het bestuurscollege stemt in met het toekennen van de voorlopige subsidie 2017 van maximaal US$ 187,315.00 aan Stichting Voeding op School.

08-12-2016

Het bestuurscollege stemt in met het toekennen van de voorlopige subsidie 2017 van maximaal US$ 80,000.00 aan Fundashon Bon Kwido.

08-12-2016

Het bestuurscollege heeft besloten om stichting ADRA een subsidie ad US$ 189,300.00 toe te kennen voor het verstrekken van voedselpakketten aan
hulpbehoevenden om samenwerkingsverband te creëren met sociale partners en initiatiefnemers op het gebied van voedselhulp

08-12-2016

Het bestuurscollege gaat akkoord met het aanbieden van de 3de wijziging 2016 aan de Eilandsraad.

09-12-2016

Het bestuurscollege gaat akkoord met het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterwet en Wet Maritiem Beheer BES.
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Het bestuurscollege besluit natuur-, bouw- en aanlegvergunning te verlenen ten behoeve van het creëren van een permanent waterpeil in Saliña di Vlijt
conform de aanvraag d.d. 3 maart 2016, ingediend namens Harbourvillage Development N.V.
Het bestuurscollege legt de Nota van Beantwoording van bedenkingen die zijn ingediend in het kader van procedure rond de natuurvergunning gelijktijdig met
de vergunningverlening ter inzage voor eenieder, voor een periode van vier weken.

09-12-2016

Het Bestuurscollege heeft het WOB verzoek van Christie's International Real Estate Bonaire gehonoreerd.
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