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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
L|SB|LUIT van 24 mei 1988 no. 6e houdende de goe|euring van het
op de begrotïng voor bet dlengtlaar 1987, onder artlkel 08.33.74.21
bescbtkbaa|esteàde krediet ad f. 5.000,- voor ve|ïeuwing van het
Oàderwlls met betrekkàng tot H.A.o. over te hevelen naar het dienatJaar 1988 en wel onder het artlkeln|| 08.27.74.21 met de omschrl|vàng 'tvernleuwlng van bet onde|ljst'.
Uttgegev|: 15 Juni 1988
De mlnlster van Justltle,
Z.J. Mos
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DE CWIIJCR|OR van Aruba,
Op voordracht vén de Hlnlster van Welzilnsz|| en in overeenste|àlng met de Minigter van Flnanclën;
overweg|de:
- dat aanschaf van twee computers ten behoeve van |e M.A.O. schpol
voor h|t geven van het vak informatà| thans uiterst aoodz|elijk
1s;
- dat in de begroting voor het dlenatlaar 19874 onder artlkel
08.33.74.21 een bedrag van f. 5.050,- is opgebracht vopr vernieuwing van het onderwijs mat betrekking tot het openbaar |iaaoàbaar A|ànls|atlef Oadezwils;
- dat in het dlenstjaar 1987 geen vordering| ten laate van voornoem| art|kel ziln ontstaan;
- dat thans tot aanschaf van 2 p-nknra 8e11 VX 88 l'Personal Busàness com|tersd' wordt overgega|.
Gelet op:
artlkel 8 van de Co|t|lllteltsvero||lng:
HL|FT GDED|SVOND|:
het op de begrottng voor het dienstlaar 1987 onder artlkeà
08.33.74.21 beàchlkba|gestelde kredlet ad f. 5.000,- voor vernieuwlng van het Ohderwijs met betrekking tot H.A.O. over te
hevelen naar het dienstlaar 198| en wel onder het artikeln|r
|.27.74.21 met de o|chrllvlng l'Vernieuw|g van het onde|ilgl;
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2. te bepalen dat dït l|dsbeslult in het Afkondïgingsbl| van Aruba wordt opgenomen.
Or|lestad, 24 mel 1988
F.B. Tropp
De Mïntste? van velrllnsz||,
â.G. Croes
Af|chrlft dezes te zenden aan:
- de Algemene Rek|nk|r;
- de Dàrekteur Direktie |etgevïng;
- de Dïrekteur Direktle onderwils;
- de Direkteur van de M.A.O.-s|ool;
- de Voorzitter der Staten van Aruba;
- de Dàrekteur Dlrektle Flnanclën (BZ/SL/|).
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