Eilandsraad Bonaire
Datum ontvangst: 19 april 2022
Volgnummer: ER-2022000216

AGENDAPUNT :

************************ ER-verg. d.d. 12.04.2022 ***********************
4.

ONDERWERP :

Ingekomen stukken (periode 26 jan 2022 t/m 22 februari 2022).

TOELICHTING :

De voorzitter vraagt of de raad akkoord kan gaan met de ingekomen stukken voor
de periode van 26 jan t/m 22 februari 2022.
Raadslid Abraham geeft aan het niet mee eens te zijn met punt 26 op de lijst van
de ingekomen stukken d.d. 9 maart betreffende een Concept raadsbesluit
"opheffen buitengewone Commissie”.
Raadslid Tjin Asjoe brengt een contra verzoek in om het stuk als ingekomen stuk
te laten en alles inzake Covid-19 in commissie S&Z te behandelen.
Raadslid Abraham geeft aan dat conform artikel 24, lid 2 van het Reglement van
Orde, een stuk ook kan worden afgewezen.
Ook geeft hij aan dat de Raad het punt als agendapunt kan behandelen, zodat de
burger op de hoogte gebracht kan worden van de motivatie erachter.
De griffier wordt verzocht om het e.e.a. in het reglement op te zoeken waarna
bevestigd wordt dat een stuk ook afgewezen kan worden. De voorzitter vraagt of
de raad akkoord kan gaan met het voorstel van raadslid Abraham en vervolgens
vraagt hij of de raad akkoord kan gaan met de ingekomen stukken van
eerdergenoemde periode.

BESLUIT:

De ingekomen stukken over de periode 26 januari 2022 t/m 22 februari 2022
worden, met uitzondering van punt 26: “concept raadsbesluit opheffen commissie
Covid-19” zoals voorgesteld geaccordeerd.
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lngekomen stukken van 26 januari 2022 tot en met 22 februari 2022
Omschrijving

Nr. Datum in
1

27-jan-22 Afkondigingsblad d.d. 23-07-2021 betreft Eilandsbesluit TONK
Bonaire 2021 (AB no. 5)

Volgnummer
ER-2022000023

Ter kennisneming

2

27-jan-22 Afkondigingsblad d.d. 15-09-2021 betreft Eilandsbesluit TONK

ER-2022000024

Bona ire 2021 (AB no . 8)
Ter kennisneming

3

27-jan-22 Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire november 2021 (AB no. 10)

ER-2022000025

Ter kennisneming

4

28-jan-22 Brief d.d. 28-01-2022 van redactie Mega FM/ Op de Klippen aan het
BC betreft rappel WOB-verzoek in zake Bachelor Beach i.v.m.
verstreken termijn .

ER-2022000027

Ter kennisneming

5

28-jan-22 Brief d.d. 28-01-2022 van redactie Mega FM/ Op de Klippen aan het BC
betreft rappel WOB-verzoek inzake Chogogo i.v.m. verstreken term ijn.

ER-2022000028

Ter kennisneming

6

31-jan-22 Brief d.d. 28-01 -2022 van het BC betreft intentieovereenkomst tussen
Bonaire Properties en OLB m.b.t Bolivia.
Aan Vaste Commissie R&O om advies

ER-2022000029

7

1-feb-22 Brief d.d. 01-02-2022 van het CFT betreft advies bij besluit tot een
derde wijziging van de begroting 2021 OLB.
Aan Vaste Commissie B&O om advies

ER-2022000031

8

3-feb -22 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscollege van 13-12-2021
tot 19-12-2021 weeknr. 50.
Ter kennisneming

9

3-feb-22 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscollege van 20-12-2021
tot 26-12-2021 weeknr. 51.
Ter kennisneming

10 3-feb-22 Brief d.d. 03-02-2022 van het BC betreft informatie omtrent dreiging
van Afrikaanse Varkenspest
Ter kennisneming

ER-2022000041

11

3-feb-22 Gezaghebbersbesluit d.d. 03-02-2022 betreft maatregelen COVID-19
met ingang van4 februari 2022. (archiefnr. GZ-2022000022).

ER-2022000047

Ter kennisneming

12

8-feb-22 Afkondigingsblad d.d. 08-02-2022 betreft tijdelijk besluit vaststelling
huur- inkomenstabel.

ER-2022000056

Ter kennisneming

13 8-feb-22 Brief d.d. 08-02-2022 van het BC aan de Minister van Klimaat en Energie

ER-2022000057

betreft verduurzam ing elektricite itsproductie.
Ter kennisneming

14 8-feb-22 Brief d.d. 08-02-2022 van de griffier betreft verslag financiele
verantwoording fractievergoeding 2021.

ER-2022000059

Ter vaststelling

15 10-feb-22 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscollege van 27-12-2021
tot 02-01-2022 weeknr. 52 .
Ter kennisneming

16 10-feb-22 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscoll ege van 10-01-2022
tot 16-01-2022 weekn r. 2.
Ter kennisneming

17 10-feb-22 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscollege van 17-01-2022
tot 23-01-2022 weeknr. 3.
Ter kennisneming

18 10-feb-22 Parafenbesluiten publieksversie van het bestuurscollege van 24-01-2022
tot 30-01-2022 weeknr. 4.
Ter kennisneming

19 15-feb-22 Brief d.d . 15-02-2022 van het BC betreft aanbieding Akkoord
Bona ire 2022-2023 .

ER-2022000071

Ter kennisneming

20 15-feb-22 Brief d.d. 15-02-2022 van dhr. A. Suarez (Reyna's Energy Petroleum
Corporation) betreft interesse in het kopen van perceel BOPEC.

ER-2022000074

Ter kennisneming

21 17-feb-22 Gezaghebbersbesluit d.d. 17-02-2022 betreft maatregelen COVID-19
met ingang van 18 februari 2022 . (archiefnr. GZ-2022000030) .

ER-2022000082

Ter kennisneming

22 17-feb-22 Brief d.d . 17-02-2022 van Foundation Save Plantation Bolivia,
mw. W. Nijland betreft bescherm ing van Plantage Bolivia .

ER-2022000089

Aan Vaste Commissie R&O om advies

23 18-feb-22 Brief d.d. 18-02-2022 van het BC aan de Directeur-Generaal Water en

ER-2022000091

-

Bodem, Ministerie van l&W, betreft afspraken n.a.v. stuurgroep
Afvalwaterheffing.
Ter kennisneming

24 18-feb-22 Brief d.d. 18-02-2022 van het BC betreft Meerjarenbeleidsplan
lnterne Controle.

ER-2022000092

Ter kennisneming

25 25 -feb-22 Advies d.d. 25-02-2022 van de Werkgevers- en Huishoudelijke
Aangelegenheden Commissie betreft papierloos vergaderen .

ER-2022000101

Voor akkoord

27 11-mrt-22 Concept raadsbeslu it betreffende Papierloos vergaderen en webcasting
Voor akkoord

ER-2022000124

28 17-mrt-22 Concept brief aan Ministerie van BZK betreft verzoek om
preconsultatieronde van het wetsvoorstel tot wijziging van de
WolBES/FinBES.

ER-2022000145

Voor akkoord

*******************************************
Afwezlgheid notificatles
29 26-jan-22 Afwezigheidsbericht d.d. 26-01-2022 van gedeputeerde H. Thielman
i.v.m. ziekte.
Ter kennisneming

Kort verslag en besluitenlijst
30 16-feb-22 Kort verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering van de
eilandsraad (MVR) d.d. 15-02-2022 om 17:00 uur.

ER-2022000077

Ter vaststelling

31 16-feb-22 Kort verslag en besluitenlijst van de open bare vergadering van de
eilandsraad (BVR) d.d. 15-02-2022 om 19 :00 uur.
Ter vaststelling

ER-2022000079

