Parafenbesluiten Publieksversie
Datum

van 17-11-2014 tot 21-11-2014 Weeknr.

47

Besluit

17-11-2014

De gezaghebber heeft de periode voor het indienen van verzoeken voor vergunningen en de verkoop van vuurwerk gedurende eindejaarsperiode
vastgesteld en de inhoud van een persbericht hierover.

20-11-2014

Het bestuurscollege heeft ingestemd met een Drank en Horecavergunning/barvergunning aan Our Coffeeshop Bonaire E.Z.

20-11-2014

Het bestuurscollege heeft ingestemd met de verzending van een schriftelijke reactie op de brief aan de gezaghebber van T. Matroos (HBN Law),
gemachtigde van Van der Valk.

20-11-2014

Het bestuurscollege gaat akkoord nadat de juridische controle op de wetgeving is gedaan en "feedback" door J.A.Z. is gegeven, dat bestuurscollege
opdracht aan J.A.Z. geeft om direct over te gaan tot de voorbereidingsprocedure ter aanbieding aan de Eilandsraad en verdere afwikkeling
(bekrachtiging) daarvan.

20-11-2014

Het bestuurscollge is akkoord gegaan met het verlenen van een daggeldvergoeding aan de delegatie leden van het Sociaal Dialoog Boneiru die in
Nederland gedurende de periode november 24 t/m 28, 2014 zullen deelnemen aan bezoeken, contacten leggen en kennis opdoen van de
ervaringen die men in Nederland heeft opgedaan. Deze reis is op uitnodiging en merendeel van de kosten op rekening van Staatssecretaris mevr. J.
Klijnsma.

Thursday, December 11, 2014
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21-11-2014

Het bestuurscollege heeft ingestemd met het Eilandsbesluit van algemene strekking ex artikel 15 van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire en
heeft besloten over te gaan tot plaatsing in het afkondigingsblad van het besluit.

21-11-2014

Het Bestuurscollege gaat akkoord met de ondertekening van een intentieverklaring tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en GGD Haaglanden in
het kader van uitvoeren en versterken van de Publieke Gezondheidszorg.

21-11-2014

Her bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire is akkoord gegaan met een eenmalige financiele bijdrage aan aquaspeed, ter dekking van
openstaande posten van de PWA World Cup 2014 en Bonaire ProKids Surfen 2014.

Thursday, December 11, 2014
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