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ONDERWERP :

lngekomen stukken.

TOELICHTING:

De voorzitter brengt naar voren dat hij een schrijven d.d. 9 oktober 2017 van
de voorzitter van de vaste commissie B&O heeft ontvangen met het verzoek
aan de raad de kadernota grondbeleid Bonaire terug te verwijzen naar het
college voor een aantal wijzigingen . Dit schrijven wordt toegevoegd aan de
ingekomen stukken voor akkoord en inclusief het vorenstaande wenst de
voorzitter te vernemen of de stukken afgedaan kunnen worden conform het
advies van het presidium.

BESLUIT:

De kadernota grondbeleid Bonaire wordt terugverwezen naar het college en
de overige stukken worden afgedaan conform het advies van het presidium.

UITVOERING:

Grittier

•
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'ii BONAIRE
INGEKOMEN STUKKEN tot en met 25 september 2017

l.

Brief d.d. 30-08-2017 van de Minister van Binnenlandse Zaken en

2017008984

Koninkrijksrelaties, hr. R. Plasterk aan de voorzitter van de Tweede
Kamer de Staten-Generaal betreft termijn aan aanstellening van de
Rij ksve rtege nwoo rd ige r.

Ter Kennisneming
2.

Uitnodiging voor een 'BBQ Caribbean Night' op 05 september en viering van
Bona ire dag op 06-09-2017.

Ter Kennisneming
3.

Eilandsbesluit d.d. 01-09-2017 taakstelling binnen het bestuurscollege per

2017009157

01-09-2017.

Ter Kennisneming
4.

Brief d.d. 04-09-2017 van de Minister van Binnenlandse Zaken en

2017009186

Koninkrijksrelaties, hr. R. Plasterk aan de voorzitter van de Tweede
Kamer de Staten-Generaal betreft kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het
lnterparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 14 tot 16-06-2017.

Ter Kennisneming
5.

Schrijven d.d. 04-09-2017 van de Minister van BZK, dhr. R. Plasterk aan de

2017009232

Tweede Kamer inz. beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid
Bosman (VVD) over het bericht 'Stoelendans binnen eilandsraad en BC nog
niet voorbij'.

Ter Kennisneming
6.

Brief d.d. 04-09-2017 van de Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten -Generaal betreft verzoek om
actuele situatie Venezuela en uitvoering van de motie Knops/ ten Broeke .

Ter Kennisneming
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2017009254

7.

Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire september 2017 (AB nr. 12).

2017009255

Ter Kennisneming

8.

Uitnodiging van BIA voor een 'Seminar The Future of Aviation in Bonaire '
op 14-09-2017 om 18.00 tot en met 20.00 uur.
Ter Kennisneming

9.

Uitnodiging van BIA voor de opening van de nieuwe flamingo luchtverkeersleiding toren op 15-09-2017 om 16.30 - 18.30 uur.
Ter Kennisneming

10. Memo d.d . 11-09-2017 van de gezaghebber inz. aanbieding startnotitie
integraal veiligheidsbeleid Bona ire met het verzoek voor agendering voor
de eilandsraad vergadering .

2017009474

Aan vaste commissie T&H om advies

11. Eilandbesluit van 12-09-2017 betreft de taakstelling binnen het
bestuurscollege per 12-09-2017.

2017009477

Ter Kennisneming

12. Brief d.d. 12-09-2017 van het CFT betreft reactie op de jaarrekening
2016 van het openbaar lichaam Bona ire .

2017009478

Ter Kennisneming

13 . Brief d.d. 15-08-2017 van de minister van BZK, dr. R.H.A. Plasterk betreft
goedkeuring eerste en tweede begrotingswijziging 2017 .

2017009526

Ter Kennisneming

14. Parafenbesluiten van het bestuurscollege van 21 -08-2017 tot 25-08-2017
weeknr. 34.
Ter Kennisneming

15 . Parafenbesluiten van het bestuurscollege van 28-08-2017 tot 01-09-2017
weeknr. 35 .
Ter Kennisneming

16. Brief d.d. 15-09-2017 van directeur FCB, dhr. B. Oleana aan de gezaghebber
betreft reactie op vragen van fractieleider UPB over de financiele situatie
van FCB .
Ter Kennisneming

17. Parafenbesluiten van het bestuurscollege van 04-09-2017 tot 08-09-2017
weeknr. 36.
Ter Kennisneming
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2017009587

18. Brief d.d. 04-09-2017 van USIBO met het verzoek om een vergadering
met de eilandsraad .
Aan vaste commissie Samenleving en Zorg voor het nodige.

2017009811

19. Brief d.d. 22 -09-2017 van de grittier aan de voorzitter van de eilandsraad
betreft ontwikkeling van de bestuurskracht.
Voor akkoord onder voorbehoud dat middelen onttrokken warden van
de post bestuurlijke ontwikkeling.

2017009827

20. brief d.d. 22-09-2017 van het bestuurscollege betreft consultatie kadasterwet
BES, BES bouwbesluit en presentatie WEB NV.
Aan vaste commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning voor het nodige.

2017009828

Afwezigheid notificaties:

1.

Afwezigheidsbericht van gedeputeerde H. Martis vanaf 13-09 -2017
tot en met 15-09-2017 ivm dienstreis naar Aruba .
Ter Kennisneming

2.

Afwezigheidsbericht van de gezaghebber E.E. Rijna vanaf 24-09-2017
Tot en met 26-09-2017 ivm dienstreis naar Cura~ao .
Ter Kennisneming

Kort Verslag en Besluitenlijst

1.

KV en BL van ER-vergadering (BVR) van het OLB d.d. 29 augustus 2017

2017008988

om 19.00 uur

Ter vaststelling
2.

KV en BL van plechtig ER-vergadering van het OLB d.d. 06-09-2017 om

2017009015

om 08.00 uur.

Ter vaststelling
3.

KV en BL van ER-vergadering (BVR) van het OLB d.d. 07-09-2017 om
om 19.00 uur.

Ter vaststelling
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2017009348

