Griffie ER Bonaire
Inge~.:

DEC 2 3 2020

************************ ER-verg. d.d. 21.12.2020 ***********************
AGENDAPUNT :

4.

ONDERWERP :

lngekomen stukken periode 29 september 2020 t/m 26 oktober 2020

TOELICHTING:

Voorzitter vraagt of de raad akkoord kan gaan met de ingekomen stukken van
voornoemde periode .

BESLUIT:

De ingekomen stukken over periode 29 september 2020 tlm 26 oktober 2020
warden geaccordeerd door de raad .

************************ ER-verg. d.d. 21.12.2020 ***********************

r

INGEKOMEN STUKKEN van 29 seE!tember 2020 tot en met 26 oktober 2020
Omschrijving
Nr Datum in
1 29-09-2020 Brief d.d. 29-09-2020 van de Rijksvertegenwoord iger

Volgnummer
2020003481

betreft besluit tot benoeming van de waarnemend
gezaghebber Bonaire .
Ter kennisneming

2 30-09 -2020 Brief d.d . 29-09-2020 van de Gezaghebber betreft reactie

2020003509

op motie leerplicht in Noodverorden ing van 21-09-2020
Ter kennisneming

3

05 -10-2020 Brief d.d. 05-10-2020 van het CFT aan de staatsecretaris van BZK
betreft pensioenvoorziening (voormalig) politiek gezagdragers op

2020003585

op de BES-eilanden .
Ter kennisneming

4

08-10-2020 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscollege
van 14-09-2020 tot en met 20-09-2020 weeknr. 38
Ter kennisneming

5 08-10-2020 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscollege
van 21-09-2020 tot en met 27 -09-2020 weeknr. 39
Ter kennisneming

6 08-10-2020 Brief d.d. 08-10-2020 van het BC betreft tweede verzoek tot
uitstel van de aanb ied ing ontwerpbegroting van het

2020003655

OLB voor het dienstj aar 2021.
Ter kennisneming

7 08-10-2020 Advies d.d. 08-10-2020 van de vaste commissie B&O betreft
behandeling van het ontwerp tot tweede w ijziging van de

2020003653

begrot ing 2020 van het openbaar lichaam Bonaire .
Voor Akkoord

8

12-10-2020 Advies d.d. 12-10-2020 van het CFT bij de ontwerpbegroting
2021 van het Openbaar Lichaam Bona ire .

2020003725

Aan vaste commissie B&O om advies

9

13-10-2020 Brief d.d.13-10-2020 van de griffier betreft aanpa ssing
vergoeding van de eil andsraadleden .

2020003726

Ter kennisneming

10 15-10-2020 Brief d.d. 15-10-2020 van de gedeputeerde de Heyer betreft
aanbieding verlenging tijdelijke subsid ieregel ing loonkosten en
inkomensverlies C.N .
Ter kennisneming

2020003789

11 15-10-2020 Brief d.d. 15-10-2020 van het BC met reactie op raadsbesluit
d.d. 01 -09 -2020 betreft commissie onderzoek effecten

2020003790

lichtdoorlatendheidsnorm van 35% op de verkeersveil igheid .
Ter kennisneming

12 15-10-2020 Schrijven d.d. 15-10-2020 van de gezaghebber inzake
opschalingsplan COVID-19 Bonaire.

2020003793

Ter kennisneming

13 19-10-2020 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscollege
van 28-09-2020 tot en met 04-10-2020 weeknr. 40
Ter kennisneming

14 20-10-2020 Brief d.d. 19-10-2020 van raadslid dhr. Statia aan voorzitter
vaste commissie R&O betreft kadernota grondbeleid .

2020003829

Aan het Bestuurscol/ege voor het nodige

15 20-10-2020 Brief d.d. 20-10-2020 van de gezaghebber inzake inbreng nieuwe
werkwijze vaststellen maatregelen Covid -19 vanaf in werking

2020003840

treden van de Tijdel ijke wet maatregelen Covid -19 (Twm) .
Aan Buitengewone commissie COV/D-19

16 22-10-2020 Brief d.d . 22-10-2020 van het BC betreft aanbied ing ontwerpbegroting 2021.

2020003862

Aan Vaste Commissies B&O, T&H, R&O en S&Z om advies

17 23-10-2020 Brief d.d. 20-10-2020 van de gezaghebber inzake maatregelen
COVID-19 per 26-10-2020.

2020003867

Aan Buitengewone commissie COV/D-19

18 23 -10-2020 Noodverordening COVID-19 Bonaire van 26-10-2020.

2020003879

Ter bekrachtiging

*******************************************
Afwezigheid notificaties
19 08-10-2020 Brief d.d. 07-10-2020 betreft afwezigheid van de
gedeputeerde dhr. E. Tjin Asjoe d.d. 08-10-2020 tot
12-10-2020 i.v.m. prive aangelegenheden.
Ter kennisneming

20 20-10-2020 Brief d.d. 20-10-2020 betreft afwezigheid van de
gedeputeerde dhr. E. Tjin Asjoe tot 03 -11-2020.
Ter kennisneming

21 21-10-2020 Brief d.d. 21-10-2020 betreft afwezigheid van de griffier

2020003852

mw. S. Pieter op 22 -10-202 0.

Ter kennisneming

*******************************************
Kort verslag en besluitenlijst
22 01-10-2020 Kort vers lag en beslu itenl ijst van de openbare
men ingsvormende vergadering van de eilandsraad

2020003540

d.d. 23 -06-2020 om 19.00 uur

Ter vaststelling
23 01 -10-2020 Kort verslag en besluitenlijst va n de openbare
meningsvormende vergadering van de eilandsraad

2020003706

d.d. 19-05 -2020 om 19.00 uur

Ter vaststelling
24 14-10-2020 Kort vers lag en beslu itenlijst van de extra openba re

2020003760

vergadering van de eilandsraad (MVR ) d.d. 24-09-2020
om 17:00 uur.

Ter vaststelling
25 14-10-2020 Kort verslag en besluitenlijst van de extra openbare

2020003780

vergadering van de eilandsraad (MVR) d.d. 29-09-2020
om 17 :00 uur.

Ter vaststelling

26 19-10-2020 Kort verslag en beslu itenlijst van de ext ra openbare

2020003816

vergadering van de eilandsraad (M VR) d.d . 08-10-2020
om 19 :00 uur.

Ter vaststelling

27 23 -10-2020 Kort vers lag en besl uitenl ijst van de openbare ve rgadering

2020003876

vergadering van de eil andsraad (MVR) d.d. 12-10-2020
om 18:00 uur.

Ter vaststelling
28 23 -10-2020 Kort verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering
van de eilandsraad (BVR) d.d. 29-09-2020 om 19 :00 uur.

Ter vaststelling

******************************************

2020003886

