Parafenbesluiten Publieksversie
Datum

van07-11-2016 tot 11-11-2016Weeknr.

46

Besluit

08-11-2016

Het bestuurscollege heeft besloten om mw. A. Pourier-Beukenboom, afdelingshoofd van de afdeling Educatie en Welzijn, te mandateren om namens het BC
besluiten te nemen inzake de Ministeriele beschikking dd. 01-12-2015, ten behoeve van de Bijzondere uitkering "Kinderopvang Papa Cornes"

09-11-2016

Het Bestuurscollege gaat akkoord met een financiele bijdrage aan Febibo van US$ 3,232.80. voor deelname aan de wereldkampioenschappen Bola 9, te
Shanghai China van 12 t/m 24-11-2016.

09-11-2016

Het Bestuurscollege gaat akkoord om WEB NV te verzoeken voor een kostenraming voor het verplaatsen van de wateraansluiting bij Kolegio San Luis Betran
te Kaya Botote, Rincon, naar het nieuwe trafohuisje.

09-11-2016

Het Bestuurscollege gaat akkoord met een financiele bijdrage aan BOVOBO ter waarde van $10,000.00 voor het deelnemen aan de Norceca 2018 World
Championship Qualification Tournament in de Cayman Islands van 11 t/m 14-11-2016.

09-11-2016

Het Bestuurscollege heeft ingestemd met het voorstel om aan de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) conform hun offerte dd. 27 juli 2016, voor
een maximaal bedrag van US$ 24,500.00 de opdracht te verstrekken om advies uit te brengen over verbetering van processen inzake autoverhuur- en
toeristenbelasting, eveneens te adviseren aangaande een verhoging van het headtax tarief.

Friday, November 18, 2016
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10-11-2016

Het bestuurscollege heeft ingestemd met het voorstel om aan de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) conform hun offerte d.d. 25 juli 2016, de
opdracht te verstrekken om onderzoek te doen naar de begroting en besteding van bijzondere uitkeringen, en ondersteuning te bieden bij het verder
structureren van processen voor aanvragen inzake bijzondere uitkeringen inclusief de voortgangsrapportage aan het Bestuurscollege van het openbaar
lichaam Bonaire over de betreffende projecten, voor een bedrag van US $ 20,900.

10-11-2016

Het Bestuurscollege gaat akkoord met het afvaardigen van mevr. Emelie Scoop-Martijn en Dayanara Janga voor de training "Doping Control Officer (DCO)"
van de Caribbean Regional Anti-Doping Organization (RADO), gehouden op 5 en 6 november 2016 te Barbados. Hiervoor worden 2 tickets, samen ad
$1,650.00 vergoed.

11-11-2016

Het Bestuurscollege heeft ingestemd met het starten van drie (3) nieuwe projecten in het kader van de Integrale Middelen Caribisch Nederland met als
doelstelling:
- Het bestrijden van armoedeachterstand.
- Het verbeteren van de sociaal economische positie door het aanbieden van werkgelegenheid.
- Het verbeteren van de leefbaarheid in de Boneriaanse wijken.

11-11-2016

Het Bestuurscollege gaat akkoord met het afgeven van opdrachtbrieven voor de voorzitterschap en secretariele ondersteuning voor de Centrale Dialoog en
voor de uitvoering van arbeidsbemiddelingstaken omtrent het project Marriott.

11-11-2016

Het Bestuurscollege heeft ingestemd om de eerste twee domeingronden in erfpacht uit te geven aan Kura Boneriano.

Friday, November 18, 2016
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11-11-2016

Het Bestuurscollege heeft besloten:
-De jaarrekeningen 2013 tot en met 2016 (tot en met 21-10-2016) van FINEB, zoals vastgesteld door het Bestuur van FINEB) ter toetsing voor te leggen aan
het SOAB.
-Het Bestuur te verzoeken om de beschikbare liquiditeit per rapportdatum (21 oktober 2016) uiterlijk 15 november 2016 over te maken naar de bankrekening
van het OLB.
-Het Bestuur van FINEB te verzoeken om de Stichting te liquideren c.q. op te heffen.

11-11-2016

Het bestuurscollege heeft ingestemd met het voorstel om aan de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) conform hun offerte d.d. 25 juli 2016, de
opdracht te verstrekken om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om delen van de Unit LVV te verzelfstandigen.

11-11-2016

Het Bestuurscollge heeft ingestemd met de verzending van een brief aan de Minister van VWS waarin wordt gereageerd op de voorgenomen wijziging van het
Besluit publieke gezondheid.

Friday, November 18, 2016
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