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Fractievergadering  30-01-2017 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  30-1-2017 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen, Hans Janson 
M.k.a:   
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, website CU 
 

Opening & mededelingen 

 Hans opent de vergadering met Bijbellezing (Romeinen 13) overdenking en gebed 

 De notulen van de afgelopen vorige week worden vastgesteld 
 

Bespreking 

 Voor de vergadering is gestart komt de rekenkamer op bezoek om te inventariseren welke thema’s de 
fractie aan hun wil aangeven als onderzoeksonderwerpen. Onderwerpen uit de fractie zijn: 
Binnenstad/ondernemersvereniging, de kosten en baten van expats, de waarde van 
burgerparticipatie, een beter beeld van de prestaties van Eindhoven binnen schuldhulpverlening. 

 Prestatieafspraken woningcorporaties: De fractie zou graag willen dat duurzaamheid meer en 
concreter in de plannen naar voren komt. Daarnaast is voorgesteld om klushuren als vast beleid in te 
stellen, Ko kreeg hierin steun van andere fracties. 

 Hans stelt enkele vragen over Renesciene maar Ko kan ook veel van deze vragen weerleggen. Een 
belangrijke vraag is wel waar de baten van het project heen gaan, krijgt Eindhoven als grote 
investering hier ook iets voor terug? De fractie is van mening dat er door moet worden gewerkt naar 
de volgende stap in het traject. Dan volgt ook pas de go/no go voor de investering. 

 De fractie dient amendement AM1 De raad in positie bij aanpassen van het groenbeleidsplan en de 
ambities mee in. 

 De fractie dient motie M1 Bewaartermijn Wegsleepverordening mee in. 

 Ko geeft aan dat er een commissienotie uit B & W komt over de slagkracht van de MRE 

  

ID (WK 
nr) 

Tijd/ 
Datum 

Actie omschrijving Actie 
houder 

2
e
 

houder 

0517 14:30 
17-01-16 

[Summa college te EHV] Thema mantelzorg Henk evt Ko evt 

0617 15:00 
7-2-2017 

[Breitnerstraat 6, lunchroom Bricolage, Eindhoven] 
Werkbezoek ambachtshuis Brabant 

  

0617 17:00 
7-2-2017 

[kamer 101] Impact 040 Henk  

0617 17:00 
7-2-2017 

[Kamer 201] Omvorming Tongelreep Ko  

0617 17:00 
7-2-2017 

[Kamer 206] stand van zaken organisatieontwikkelingen/ 
open ontwikkel team 

Elmer  

0617 18:00 
7-2-2017 

[Raadszaal] Emmasingelkwadrant Henk  

0617 18:00 
7-2-2017 

[Kamer 101] Presentatie dashboard sociaal domein Ko  

0617 18:00 
7-2-2017 

[Witte Dame] Hetnieuwe instituut: De DATAstudio Elmer  

0617 20:15 
7-2-2017 

[Raadszaal] Ervaringsonderzoek WIJeindhoven Hans  

0617 20:15 
7-2-2017 

[Kamer 101] Roadmap licht Ko  

0617 20:15 
7-2-2017 

[Hal v. honderd] Terugkoppeling g1000 Henk  

0617 20:15 
7-2-2017 

[Wereldwinkel, hoogstraat 275] Mondiale bewustwording Elmer  

Link A-avond: https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/386643/Voorbereiding%2007-02-2017
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Overige zaken 

  Wethouder Wedemeijer moet nog kijken naar de situatie rondom de evangelisatiebus 

Rondvraag 

 Geen meldingen 
 

Sluiting 
Henk besluit de vergadering met gebed. 

 
 

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

https://www.dropbox.com/s/8su88riakwj80b5/CU%20Actielijst.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8su88riakwj80b5/CU%20Actielijst.xls?dl=0

