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Datum

Besluit

31-03-2014

Het bestuurscollege besluit om Bayside N.V. een terrasvergunning te verlenen voor zover het ruimtelijk inpasbaar is ten aanzien van het openbaar gebruik van het Wilhelminaplein.

02-04-2014

Het bestuurscollege heeft ingestemd om de percelen 4-D-1113 en 2542 te laten splitsen om de gesplitste delen over te dragen.

01-04-2014

Het BC gaat akkoord met het verlenen van een bouwvergunning voor het bouwen van twee modelwoningen door Colonial Builders B.V. voor demostratie doeleinden te Noord Nikiboko.

01-04-2014

Het Bestuurscollege heeft ingestemd met de verlenging van de rij- en autobusvergunning tbv de vergunninghouder van AB-04.

01-04-2014

1. Het Bestuurscollege gaat akkoord met de door ontwikkeling van de afdeling Beheer en Openbare Werken.
2. Het Bestuurscollege gaat akkoord met opstart van de eerste projecten conform de nieuwe beleidsvisie middels financiering van de natuurgelden.

03-04-2014

De indeling van de folder "The Caribbean Netherlands in figures 2012 van het Centraal Bureau Statistiek waarbij begonnen wordt met op de eerste pagina informatie te geven over misdrijven op
Bonaire is niet verantwoord. Het BC besluit een brief hierover te sturen aan het CBS met verzoek hier bij volgende edities rekening mee te houden .

02-04-2014

Het bestuurscollege heeft ingestemd met de verlenging van de rij-en autobusvergunning ten behoeve van de vergunninghouder van AB-11.

31-03-2014

Het Bestuurscollege heeft besloten dat Onderwijs Istituut Caribisch Nederland de cursus Ortografia di Papiamentu en de cursus Conversatie Papiamentu voor anderstaligen voor de ambtenaren
van het Openbaar Lichaam Bonaire gaat verzorgen.

31-03-2014

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire gaat akkoord met de twee projectvoorstellen, namelijk Kompa Nanzi Festival en Opknappen van Museum Bonaire ihkv het cultureel
cadeau van het Ministerie van OCW.

03-04-2014

Het bestuurscollege heeft ingestemd dat senior loods R. Sint Jago de jaarlijkse IMPA conferentie "te Panama" bijwoont.

01-04-2014

Het BC gaat akkoord met het vastleggen van de tijdens het overleg op 25-03-2014 tussen het OLB en VBIS gemaakte afspraken in bijgaande overeenkomst. Het BC besluit tevens Gedeputeerde
Winklaar te machtigen de betreffende overeenkomst te tekenen.

Sunday, April 06, 2014
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Vastgesteld in de vergadering van
De Voorzitter,

Sunday, April 06, 2014

De Secretaris,
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