Eilandsraad Bonaire
Datum ontvangst: 16 februari 2022
Volgnummer: ER-2022000087

************************ ER-verg. d.d. 15.02.2022 ***********************

AGENDAPUNT:

4.

ONDERWERP :

lngekomen stukken (periode 24 november 2021 t/m 25 januari 2022)

TOELICHTING:

De \Oorzitter stelt \Oor om het schrij'.€n inzake "Dienstreizen ER 2022 (ER2022000030)" d.d. 9 februari 2022 toe te \Oegen aan de ingekomen stukken ter
vastlegging . De raad gaat hiermee akkoord .
Raadslid Silberie doet een \Oorstel van orde en stelt voor om een tweetal
adviezen van commissie R&O ook toe te \Oegen aan de ingekomen stukken ter
vastlegging. Het betreft de \Olgende adviezen: 'Retournering Natuurplan Bonaire
2020-2024 (ER-20200000661) d.d. 14 februari & 'Mvies inzake afhandeling
{deponeren) stukken (ER-2022000070)' d.d. 14 februari. De raad gaat hiermee
akkoord .
Vervolgens vraagt de \Oorzitter of de raad akkoord kan gaan met de ingekomen
stukken inclusief de drie doc um en ten die toegeV1:legd zijn .

BESLUIT:

De ingekomen stukken over de periode 24 november 2021 t/m 25 januari 2022
warden inclusief de toegeV1:legde documenten door de raad vastgesteld .
************************ ER-verg. d.d. 15.02.2022 ***********************

lngekomen stukken van 24 november 2021 tot en met 28 december 2021
Omschrijving

Nr. Datum in

1 25/nov/21 Brief d.d. 19-11-2021 van de heer R.Beukenboom (FSP) aan de
gezaghebber betreft het legaliseren van Cannab is.

Volgnummer
ER2021000773

Ter kennisneming

2 26/nov/21 Gezaghebbersbesluit maatregelen Covid-19 van 27-11-2021.

ER2021000778

Ter kennisneming

3 29/nov/21 Brief d.d. 29-11-2021 van het CFT aan de Staatsecretaris van BZK

ER-2021000780

betreft doorgeleiding vastgestelde tweede begrotingswijziging 2021.
Ter kennisneming

4

1/dec/21 Brief d.d. 01-12-2021 van de heer en mevrouw Roders-Duyff aan

ER-2021000781

het BC betreft plan bouwen van een huis in Ramsargebied .
Ter kennisneming

5

1/dec/21 Brief d.d. 01 -12-2021 van het BC betreft informatie over het lopende

ER-2021000787

traject naar aanleding van de voorlichting die de Raad van State heeft
uitgebracht over de bestaande vo rmgeving tussen Caribisch en Europees
Nederland en de coord inerende rol van het M inisterie van BZK.
Ter kennisneming

6

2/dec/21 Brief d.d. 02-12-2021 van het BC betreft voorbereidingsbesluit
verblijfsrecreatie en woningbouw.

ER-2021000790

Ter kennisneming

7

3/dec/21 Brief d.d. 03-12-2021 van het BC betreft aanb ieding verweerschrift

ER-2021000800

ter afhandeling beroepschrift belangenvereniging Belanghebbenden
Omgeving WEB .
Aon voste commissie R&O om odvies

8

6/dec/21 Brief d.d. 06-12-2021 van het BC betreft vastgestelde taakverdeling

ER-2021000806

Bestuurscollege per 06-12-2021.
Ter kennisneming

9

9/dec/21 Brief d.d. 09-12-2021 van het BC betreft aanbieding van de derde
uitvoeringsrapportage 2021.
Aon Voste Commissie B&O om odvies

ER-2021000821

10 10/dec/21 Brief d.d. 10-12-2021 van de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties de heer R.W. Knops betreft

ER-2021000823

goedkeuring tweede begrotingswijziging 2021.
Ter kennisneming

11 13/dec/21 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscollege van
08-11-2021tot14-11-2021 weeknr . 45 .
Ter kennisnem ing

12 13/dec/21 Parafenbesluiten publ ieksversie van het bestuurscollege van
15-11-2021 tot 21-11 -2021 weeknr. 46.
Ter kennisneming

13 13/dec/21 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscollege van
22-11-2021tot28-11-2021 weeknr. 47 .
Ter kennisneming

14 16/dec/21 Brief d.d . 14-12-2021 van de Ministerie van BZK aan de gezaghebbers

ER-2021000839

betreft verkenningstraject tbv het vaststellen van een ruimtelijk
ontwikkelingsprogramma BES.
Ter kennisneming

15 16/dec/21 Brief d.d. 01-12-2021 van mevrouw W. Nijland-van Kooten aan het

ER-2021000840

bestuurscollege betreft zienswijze op een mogelijke onwenselijke
ontwikkeling mbt nieuwbouw van een woning op perceel 5G33 in
Ramsar gebied te Lac.
Ter kennisneming

16 21/dec/21 Noodverordening Cov id-19 Bonaire van 22 december 2021.

ER-2021000862

Ter kennisneming

17 24/dec/21 Noodverordening Covid -19 Bonaire van 24 december 2021.

ER-2021000873

Ter bekrachtiging

*******************************************
Afwezigheid notificaties
18 29/nov/21 Afwezigheidsbericht d.d. 29-11-2021 van de gezagehbber E. Rijna
vanaf 04 t/m 13-12-2021 i.v.m. dienstreis naar Nederland .
Ter kennisneming

Kort verslag en besluiten lijst
19 20/dec/21 Kort verslag en besluitenlijst van de open bare besluitvormende (BVR)
vergadering van de eilandsraad d.d. 14-12-2021 om 20.00 uur en voortzetting op 15-12-2021 om 00 .18 uur.
Ter vaststelling

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

ER-2021000843

lngekomen stukken van 29 december 2021 tot en met 25 januari 2022
Omschrijving

Nr. Datum in

1

29 -dec-21 Brief d.d. 29-12-2021 van AFBW aan Bon Lab betreft voortbestaan

Volgnummer
ER-2021000876

Bon Lab .
Ter kennisneming

2

3-jan -22

Brief d.d. 03 -01-2022 van de Grittier betreft finaniele ondersteuning

ER-2022000001

fracties voor het jaar 2022 .
Voor akkoord

3

3-jan-22

Gezaghebbersbesluit maatregelen Covid-19 van 03 -01-2022.

ER-202200000 2

Ter kennisneming

4

6-jan-22

Brief d.d. 06-01-2022 van Hotel El Paraiso aan de gezaghebber betreft

ER-2022000006

nogmaals ges loten blijven van het bedrijf.
Ter kennisneming

5

13-jan -22 Brief d.d. 13-01 -2022 van de Rijksvertegenwoordig er betreft goedkeuring

ER-2022000010

verordening Rekenkamer Bona ire.
Ter kennisneming

6

15-jan-22 Brief d.d. 16-01-2022 van de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam

ER-2022000011

Bona ire betreft Noodvero rden ing COVID-19 met ingang van 16-01-2022.
(archiefnr. Gz 2020000002) .
Ter kennisneming

7

15-jan-22 Gezaghebbersbesluit d.d. 14-01-2022 betreft maatregelen COVID-19

ER-2022000012

met ingang van 15 januari 2022. (archiefnr. GZ-2022000001).
Ter kennisneming

8

20-jan-22 Brief d.d. 20-01-2022 van het BC aan de Staatssecretaris van BZK

ER-2022000015

mw. Van Huffelen betreft doorgevoerde wijziging van wet
inkomstenbelasting BES .
Ter kennisneming

9

21 -jan-22 Brief d.d. 21-01-2022 van het BC aan de Minister van l&W betreft
consultatie lnrichtingen - en activiteitenbesluit BES (IAB BES) .
Ter kennisneming

ER-2022000016

10 21-jan-22 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscoll ege van 29-11-2021
tot 05 -12-2021 wee knr . 48.
Ter kennisneming

11 21-jan-22 Pa rafenbeslu iten publieksversie van het bestuurscollege van 06-12-2021
tot 12-12-2021 we eknr. 49 .
Ter kennisneming

12 21-jan-22 Brief d.d. 20-01-2022 van Stinapa betreft rectificatie overzicht
oppak handhavingsdossier Chogogo Resort

ER-2022 000017

Ter kennisneming

*******************************************
Afwezieheid notificaties
13

3-jan-22

Afwezigheids bericht d.d. 03-01-2022 van gedeputeerde H. Thielman
vanaf 3 t/m 10-01-2022 i. v.m . vakantie .
Ter kennisneming

Kort verslae: en besluitenliist
14 24-jan-22 Kort verslag en besluitenlijst van de op en ba re meningsvormende
vergadering van de eilands raad van het OLB dd 14-12-2021 om 18.00 uur
Ter vaststelling

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

ER-2022 0000 21

VASTE COMM!. :Sf£ R UIMTE
& 0 TWIKKEL I C £

OPENBAAR LICHAAM

BONA IRE

Aan:
De Ieden van de eilandsraad van het
openbaar li chaam Bonaire
AL HIER

Ons nummer: ER-2022000070
Datum : 14 februari 2022
Betreft: advies inzake afhandeling
stukken

Geachte Ieden van de eilandsraad,
Als bedoe ld in arti ke l 24 van de verordening eil and sraadcommi ssie Bonaire (A. B. 201 2, no.2)
delen wij u mede dat in de vaste commi ssie R&O van 9 februari jl. bij agendapunt 3, ln gekomen
stukken, de afhandelin g van verschill ende onderwerpen ter sprake is gekomen. Het betreft de
vo lgende stukken:
Email van Bonaire Donkey Protecti on League Fo undati on d.d. 01-08 -2017 betreft
verzoek om vergad ering(vo lg nr. 20 1700778 0).
Brief d.d. 16-08-2018 van Bonaire Donkey Protection League fo undation betreft verzoek
om vergadering (vo lg nr. 2018008265).
Brief d.d. I0-07-201 9 van Advocatenp raktij k mr. Eugene Abdul betreft confro ntatie koers
door BI A jegens clienten-afhand elaar AHS en BAS (vo lg nr. 20 190081 2 1).
Afko ndi gings blad : prijzenbesluit aardoli eproducten Bonaire (vo lg nr. 201 9008 5 17).
Brief d.d . I0-03 -202 1 van UNKOBON inzake per beri cht over de wege n op Bonaire
(vo lg nr. 202 1000163).
De comm iss ie heeft bes loten de raad te adviseren om de voo rnoemde onderwerpen te deponeren.

Hoogachtend,
vaste Commi ssie Ruimte en Ontwikkeling
1
de gri 1e

Ye rzoeke bij beantwoording van deze brief datum. nummer e n o nderwe rp te ve rmelden.
Postad res: Piasa Re ina Wilhelmi na 2. Kralend ijk. Bonaire. C.N. Te lefoo n: (599-7 17) 5352

