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Fractievergadering 11-09-2017

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

Eindhoven, stadhuis
11-09-2017
Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen, Elmer den Braven, Hans Janson
ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, website CU

Opening & mededelingen
 Henk opent de vergadering met Bijbellezing (Psalm 119:105) overdenking en gebed
 De notulen van de afgelopen vorige week worden met enkele wijzigingen vastgesteld
Bespreking


Rekenkamer, Diverse onderwerpen die door de fractie zijn aangereikt waaronder de effecten van
participatieprojecten maken kans om gekozen te worden als onderzoeksonderwerp voor de
rekenkamer.



Levenslange zorgafhankelijkheid, de bijeenkomst is als waardevol ervaren. Er is waardevolle
informatie naar voren gekomen en er is inzicht gekomen in problemen die anders onzichtbaar blijven.



Spoorverbinding Düsseldorf, er wordt langzaam aan wat voortgang geboekt.



Workshop omgevingswet, boeiende bijeenkomst met interessante discussies. Elmer stelt de vraag
welke financiële implicaties de invoering van de omgevingswet zal hebben.



Sociaal domein, er was een stevige discussie. Er wordt getracht een analyse te maken van
verbeterplannen voor de lange termijn.



Verkoop Gabriël Metsulaan 1-1, Ko heeft sympathie voor de vragen die zijn gesteld. Vragen die de
fractie heeft zijn; Waarom wordt het pand nu verkocht, zijn er specifieke regels die verkoop op dit
moment logisch maken? En, zijn er alternatieve locaties voor de huidige activiteiten in het pand?



MRE, mogelijk wil de fractie aandringen op snelle winstpunten zoals op het gebied van energie.



Er wordt het idee geopperd om stukjes voor de lokale CU website te schijven in samenhang met de
politieke cyclus. De bedoeling is dan om na iedere C avond(raad) een stukje op de website te
plaatsen over de besproken onderwerpen.
e
Tijd/
Planning week 36, 37
Actie
2
Datum
houder
houder
[B. W. Kamer] Burgerinitiatief fossielvrij
17:00
Elmer
Hans
12-09-2017
[Raadszaal]
18:00
Ko
Henk
12-09-2017
[B. W. Kamer] Commissienotitie meten luchtkwaliteit
18:00
Elmer
Hans
12-09-2017
in relatie tot verkeer
[raadszaal] mededelingen etc.
19:00
Ko
Henk
12-09-2017
[B. W. Kamer] mededelingen etc.
19:00
Elmer
Hans
12-09-2017
[Raadszaal] Raadsvoorstel Voetbalvisie Eindhoven
20:15
Ko
Henk
12-09-2017
en Uitvoeringsprogramma Sport
[B. W. Kamer] Bestemmingsplannen
20:15
Elmer
Hans
12-09-2017
[Raadszaal] Raadsvoorstellen inzake MRE
21:15
Ko
Henk
12-09-2017
[B. W. Kamer] Hamerstukken
21:00
Elmer
Hans
12-09-2017
[kamer 20.6] Armoede manifest
17:30
Hans
Henk
20-09-2017
evt.
[Utrecht] Grootstedenoverleg Cu
06-10-2017
Ko
Elmer
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Overige zaken
 Elmer schrijft op vrijdag een stukje voor op de website
 Laurens formuleert de huidige speerpunten voor de verkiezing en agendeert deze om te bespreken op
de fractievergadering.
 Laurens stelt een planning op voor de voorbereiding van 26-09-2017.
 De volgende fractievergadering is op 25-09-2017 en start om 19:00.
Rondvraag

Geen meldingen
Sluiting
Elmer besluit de vergadering met gebed.

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

