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Fractievergadering  22-05-2017 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  22-05-2017 
Aanwezig:  Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen, Elmer den Braven, Hans Janson 
M.k.a: - 
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, website CU 
 

Opening & mededelingen 

 Hans opent de vergadering met Bijbellezing (Psalm 72) overdenking en gebed 

 De notulen van de afgelopen vorige week worden met enkele wijzigingen vastgesteld 
 

Bespreking 

 De fractie heeft het amendement A2 Raadsvoorstel herijking (CDA) gesteund. De fractie heeft  zijn 
stem kunnen laten horen m.b.t. dit thema. 

 De fractie vind het jammer dat het interpellatiedebat over de vestdijk uitliep tot een politieke discussie 
en dat de inhoud verloren ging. 

 Ko en Henk hebben het bezoek aan de start van de regenboogtunnel als succesvol ervaren. 

 De fractie heeft genoten van de present activiteit en is er zeer positief over. 

 Ko vraagt de fractieleden na te denken over de invulling van de bespreking over schuldhulpverlening 
op 5 sept. Het idee is om eerst een gezamenlijke introductie te verzorgen en daarna in groepjes 
uiteen te gaan om thema’s te bediscussiëren. Ko vraagt ook om namen om te geven van potentiële 
genodigden/sprekers. 
 

Tijd/ 
Datum 

Actie omschrijving Actie 
houder 

2
e
 

houder 

17:00 
24-05-2017 

[Raadszaal] aanbieding jaarrekening Elmer  Ko 

17:00 - 18:00 
30-05-2017 

[B. W. Kamer] Burgerinitiatief Herinrichting Boschdijk Hans Henk 

17:30 - 19:00 
30-05-2017 

[Raadszaal] Cultureel vastgoed Ko Elmer 

18:00 – 19:00 
30-05-2017 

[B. W. Kamer] Commissienotitie Toezegging 
gesubsidieerde banen 

Hans Henk 

20:15 - 21:15 
30-05-2017 

[B. W. Kamer] Geld terug naar startende ondernemer Ko 
 

Hans 

20:30 - 21:00 
30-05-2017 

[Raadszaal] Commissienotitie bestemmingsplan Strijp 
S 

Henk Elmer 

21:00 
30-05-2017 

[Raadszaal] Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan weginfrastructuur omgeving…. 

Elmer Henk 

21:15 
30-05-2017 

[B. W. Kamer] Raadsvoorstel sociaal domein Hans Ko 

Link Meningsvorming: https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/417364/Meningsvorming%2030-
05-2017  
 
Overige zaken 

 De volgende vergadering start om 18:00 op 29-5-2017 

 

Rondvraag 

 Geen meldingen 

Sluiting 
Laurens besluit de vergadering met gebed. 

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