OPENBAAR LICHAAM

#

BONAIRE

KORT VERSLAG & BESLUITENLIJST
van de spoed openbare vaste 'BUITENGEWONE COMMISSIE COVID-19' van de eilandsraad
van het openbaar lichaam Bonaire vergadering d.d. 11 maart 2021om16:00 uur.

Voorzitter:
X

dhr. C. Abraham

x

mevr. drs. E.J. Bernabela

x

mevr. D. Coffie

x

dhr. E. Tjin Asjoe

x

mw. S.M. Pieter

Leden:

Grittier:

NOOT: Oeze vergadering is in audio t.b.v. de /eden opgenomen.
Notulist: S.P.

Bestuurscollege:
dhr. E. Rijna

gezaghebber

(met tegenbericht)

mw. N. Den Heyer

gedeputeerde

(met tegenbericht)

dhr. H. Thielman

gedeputeerde

(zonder tegenbericht)

dhr. J. Kroon

gedeputeerde

(zonder tegenbericht)
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Agenda:
1. Opening/ mededelingen;
2. lnsprekers;
3. Vaststelling agenda;
4. Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 04 maart 2021(ER-2021000161);
5. Recente ontwikkelingen omrent Covid-19;
6. Maatregelen Covid-19 in relatie tot Tweede kamer verkiezingen;
7. Sluiting.
De voorzitter opent de vergadering om 16:05 uur, verwelkomt de commissieleden en gaat over
naar de mededelingen. Plaatsvervangend lid mevrouw R. Hellburg-Makaai en gedeputeerde Den
Heyer kunnen vanwege preventieve quarantaine niet aanwezig zijn bij deze vergadering.
Vervolgens brengt de voorzitter naar voren dat de commissie vanmiddag kennis heeft kunnen
nemen van het schrijven van de gezaghebber gericht aan de commissie (arch.nr. ER-2021000166)
waarin de gezaghebber o.a. aangeeft niet aanwezig te kunnen zijn vanwege een persconferentie
die om dezelfde tijdstip gepland is.
De voorzitter benadrukt dat gelet op de afwezigheid van de genodigden het weinig zin heeft om de
vergadering voort te zetten . De leden worden in de gelegenheid gesteld om te reageren . De
commissieleden zijn teleurgesteld dat de gezaghebber ervoor gekozen heeft om de
persconferentie niet te verzetten met als gevolg dat hij niet naar de commissievergadering kon
komen.
De voorzitter stelt voor om de agendapunten af te voeren daar deze na vandaag niet meer actueel
zijn en de vergadering om die reden niet geschorst kan worden. De commissieleden gaan hiermee
akkoord. De agendapunten worden afgevoerd . De voorzitter zegt toe om namens de commissie en
in samenwerking met de grittier een conceptbrief op te stellen in reactie op het schrijven van de
gezaghebber welke verstuurd zal worden naar de gezaghebber.
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AGENDAPUNT:

7.

ONDERWERP :

Sluiting

TOELICHTING:

Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter en sluit hij de
vergadering om 16:30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
De voorzitter,

De grittier,
2

