Parafenbesluiten Publieksversie
Datum

van 09-02-2015 tot 13-02-2015 Weeknr.

Besluit

09-02-2015

Het bestuurscollege gaat akkoord met een financiele bijdrage van $ 3,000.00 aan Fundashon Plataforma Kultural voor het uitvoeren van het project
"Pone Bari Ronka en dia di Bar يop 27-12-2014.

09-02-2015

Het BC heeft ingestemd met het uitvoeren van Welzijnsbevorderende activiteiten, waaronder een sportdag wat op 17-04-2015 onder werktijd wordt
gehouden. De afdelingen P&O en Financien hebben de bevoegdheid gekregen om financiele beslissingen te nemen en uit te voeren ter hoogte
van het beschikbare budget bestemd voor het project Personeelswelzijn.

09-02-2015

Het BC heeft kennisgenomen van het intrekken door dhr. Bijkerk van de door hem aangespannen procedure met betrekking tot de terugbetaling van
onterecht ingehouden pensioenpremie politieke gezagdragers. Tevens besloten de stukken te deponeren.

09-02-2015

Het bestuurscollege is akkoord met het bekostigen van (beleids)ondersteuning, bijscholing,bijscholingsfaciliteiten en needs-assessment in het kader
van de verbeteringen op het beleidsgebied seksuele gezondheidszorg.

09-02-2015

Het bestuurscollege heeft ingestemd om een optie van drie maanden te geven aan garage La Esperanza B.V. op een domeingrond te Tera Kora
(industriezone).

Monday, February 23, 2015
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Datum

van 09-02-2015 tot 13-02-2015 Weeknr.

Besluit

09-02-2015

Het BC heeft kennis genomen van het vonnis van 09-10-2014 waarbij het beroep van de VPGB tegen het verlenen van een bouwvergunning aan
Bayside N.V. ongegrond wordt verklaard tevens is besloten de stukken te deponeren.

11-02-2015

Het bestuurscollege heeft ingestemd met de verlening van een appartementvergunning conform de Drank en Horecaverordening Bonaire van 1991
(AB 1991, no. 27) aan Bonaire Happy Holiday Homes N.V.

11-02-2015

Het bestuurscollege is akkoord gegaan met de implementatie van he waterproject in het kader van het project JOGG Bonaire (Hoben Sa Bo Peso
Adekua).

11-02-2015

Het Bestuurscollege heeft ingestemd om het erfpachtperceel 4-e-3584 behorend aan WEB N.V. gelegen te Entrejol in te ruilen met het
erfpachtsperceel 4-e-3586 gelegen te Entrejol.

13-02-2015

Het bestuurscollege heeft ingestemd met het verlenen van een optie van 3 maanden op een domeingrond ter grootte van ca. 848 m2 te Tera Kora
aan de hr. Rodrigo de Jesus Zapata Espinosa voor het optrekken en hebben van een bedrijfsgebouw.

Monday, February 23, 2015
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Datum
13-02-2015

van 09-02-2015 tot 13-02-2015 Weeknr.

Besluit
Het bestuurscollege heeft ingestemd opdracht te verlenen aan Sustainable Solutions Consulting N.V. conform zijn offerte voor het opstellen van een
beleids/beheersplan voor LED Straatverlichting op Bonaire.

Monday, February 23, 2015
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