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Plaats:
Datum:
Aanwezig:
M.k.a:
Kopie:

Eindhoven, stadhuis
20-03-2017
Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen, Hans Janson
Elmer den Braven
ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, website CU

Opening & mededelingen



Ko opent de vergadering met Bijbellezing (1 Joh.1:5-8) overdenking en gebed
De notulen van de afgelopen vorige week worden met enkele wijzigingen vastgesteld

Bespreking


Amendement A1 Venstertijden. Ammendement m.b.t. pilot verlaatjes. De fractie steunt de pilot niet en
dit amendement dus ook niet.
 Motie M1 Venstertijden, Motie m.b.t. pilot verlaatjes. De fractie betwijfeld de effectiviteit m.b.t. tot
overlast en betwijfeld of de stad wel de nodige budgetten en tools heeft om dit te kunnen handhaven.
Daarnaast verandert deze motie de sluitingstijden niet, en deze is belangrijk bij de effectiviteit. Toch is
de fractie geneigd om de motie te steunen vanuit een praktisch standpunt dit is geen beslissing vanuit
een idealistisch standpunt.
 Er is geen steun in de factie voor amendement A2 cliëntenparticipatie (m.b.t. GRWE). De argumenten
zijn niet goed onderbouwd.
 De fractie wil de ingekomen stukken m.b.t. het kerkje van Prijt onder agendapunt 9A2 naar
agendapunt 9C plaatsen zodat er een reactie moet komen vanuit b&w. de fractie vindt het voorkomen
van de “doofpot” belangrijk.
 Ko overweegt om een motie in te dienen m.b.t. de vluchtelingenopvang in de Orangerie. Hij wil dat
deze locatie beschikbaar blijft als vluchtelingenopvang indien dit nodig is.
e
Tijd/
Actie omschrijving
Actie
2
Datum
houder
houder
[Hal v. honderd] Interne raadsbijeenkomst Vernieuwing
19:00
Hans
27-03-2017 lokale democratie
[verzamelen hoek Hastelweg - Willem de Rijkelaan]
14:30
Ko?
Henk?
28-3-2017
Locatiebezoek Karel martelweg
[Montessoricollege] Bijeenkomst voor- en
15:00
Ko?
Henk?
28-3-2017
tegenstanders afsluiten Karel martelweg
[Kamer 101] Presentatie grondbeleid
16:30
Henk
28-3-2017
[Kamer 006] Raadvoorstel herijking beleid
16:30
Elmer
28-3-2017
evenementvergunningen
[VTA De Uitwijk, Generaal Pattonlaan 12] Inclusie
17:00
Ko
28-3-2017
agenda
[Kamer 201] Presentatie ICT ontwikkelingen
17:00
Hans
28-3-2017
[Raadszaal] Toelichting raadsvoorstel herijking IHP en
17:30
Henk
28-3-2017
RIB financiele stavanza onderwijshuisvesting
[Kamer 201] Presentatie kwartaalreportage sport
18:30
Hans
28-3-2017
18:30
Elmer
[Kamer 006] Inloopspreekuur raadsvoorstel
28-3-2017
programmering bedrijventerreinen SGE
[Kamer 201] Presentatie voortgang city deal inclusieve
20:15
Hans
28-3-2017
stad
[Usine, Lichtotren] Gesprek met bestuurders
20:15
Henk
28-3-2017
woningcorporaties
[VDMA kantoor Vestdijk] Werkbezoek opvolging
20:15
Elmer
28-3-2017
ambities binnenstadsvisie`
Bewonersplatvorm woensel noord
30-3-2017
Henk?
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Link Raad: https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/377133/Gemeenteraad%2021-03-2017
Overige zaken
 Laurens nodigt Mathijs Dommerholt uit om kennis te komen maken met de fractie.
 Laurens meld Hans aan voor de bijeenkomst LVB
 Ko vraagt wie naar de bijeenkomst vernieuwing lok. Dem. (27-03-2017) Wil gaan, graag melden
 Ko doet een voorstel voor een schriftelijke reactie op de voor de bijeenkomst Beleidskader Integrale
Veiligheid(03-04-2017) omdat de planning hiervoor tijdens de fractieavond is.
Rondvraag

Geen meldingen
Sluiting
Hans besluit de vergadering met gebed.

Link Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/8su88riakwj80b5/CU%20Actielij
st.xls?dl=0

