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Geachte heer Rijna,
Per schrijven van 27 mei 2019 aan de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire, heeft het
college de raad doen toekomen het Strategisch Toeristisch Masterplan Bonaire 2017 - 2027, met
het verzoek <lit formeel vast te stellen. Gezien het belang van het onderwerp heeft de voorzitter
van de commissie B&O besloten een vergadering van de commissie op te roepen om het
onderwerp te behandelen. Deze vergadering heeft op 18 juni 2019 plaats gevonden waarbij
stakeholders zijn uitgenodigd en de kans hebben gekregen hun bevindingen naar voren te
brengen. Tevens aanwezig was de heer Robertico Croes van de University of Central Florida die
een uitgebreide presentatie van het plan heeft gegeven en is ingegaan op de vragen en
opmerkingen van de aanwezige stakeholders en de commissieleden.
De commissie heeft derhalve besloten op voorstel van de voorzitter <lit onderwerp als voldoende
behandeld te beschouwen en <lit door te sturen naar de openbare besluitvormende vergadering
van 25 juni 2019 ter definitieve vaststelling. In uitvoering hiervan verzoeken wij u beleefd <lit
onderwerp in de openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) van 25 juni 2019 om
20.00 uur te agenderen. Het vorenstaande conform artikel 15 lid 2 van het Reglement van Orde.
Bedoeld artikel schrijft namelijk voor <lat bij vaststelling van de agenda van de openbare
vergadering een lid van de eilandsraad of de voorzitter onderwerpen aan de agenda kan
toevoegen of afvoeren.
Hoogachtend,

De vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning,
De voorzitter,
de commissie griffier,

cc. ER-leden, BC.
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