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Fractievergadering  30-5-2016 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2016 
 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Hans Janson, Ko Jansen, Laurens Wols, Henk Jager 
M.k.a:  
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, Esam Ebid, Henk Elzenaar, Jan van Houwelingen, Paul 

Prijt, Gerrit Siesling, Grieta Sonnemans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 Hans opent de vergadering met Bijbellezing overdenking en gebed 
 

Bespreking 

Henk begint met te informeren naar de ontmoeting met Jacob Wedemeijer. Na te zijn geïnformeerd door 
de fractie is hij het eens met de keuze die vorige week is gemaakt om voor de aanstelling te stemmen.  
Er wordt over het raadsvoorstel Nieuw kwaliteitsniveau onderhoud wegen gesproken, Henk geeft aan dat 
hij Ko zal informeren over opmerkingen die hij aan de wethouder heeft gemaakt in een A avond. Hij geeft 
aan dat keuzes moeten worden gebaseerd op feiten en niet op of dat bewoners een weg mooi of lelijk 
vinden. 
Het raadsvoorstel over falconcrest komt ook aan de orde, Henk geeft aan dat de overheid (Eindhoven) 
niet transparant en gedegen heeft gewerkt maar ook dat de overlast evident is. Ko geeft aan dat er niet te 
“negatief” moet worden gedacht, hij geeft aan om ook vanuit het standpunt van de ondernemer te kijken. 
De fractie is het eens met het te behandelen amendement, de fractie vind het huidige voorstel 
ontoereikend. 
Ko geeft aan voor de actuele motie AcM2 aan de slag te zijn, er zijn enkel voordelen en geen rationele 
tegenargumenten. De tegenargumenten zijn vooral emotioneel. 
De fractie geeft aan (aangekondigd) amendement A1 (bij het onderwerp Herzien ontwerp besluit 
Rekenkamerrapport Informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein, een open deur?) te steunen. 
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  Raad 31-5-2016:    

Overige zaken 

 Ko geeft aan dat dhr. Jan Schaffers heeft aangeboden om mee te helpen in de fractie. 

 De CU Noord-Brabant vraagt ons om 16 2 september vanaf 13:00 uur vrij te houden in onze agenda's 
om de start van het politieke jaar te bespreken.  

 Ko is van donderdag 2 tot en met dinsdag 7 juni afwezig 

 Henk geeft aan de g1000 op 26 juni te zullen bezoeken 

 Hans en Henk geven aan dat zij de extra meningsvormende avond op 30-5-2016 over de 
bereikbaarheidagenda zullen bijwonen 

 Hans zal de petitie over de zondagswet door sturen 

 Elmer gaat eventueel naar de aanbieding jaarrekening en kadernota op 2 juni 
 

Rondvraag 

 Hans vraag naar Ko zijn ervaringen in het gesprek met de landelijke CU fractie. Ko vond het een 
goed gesprek maar heeft aangegeven dat het werk in de fractie Eindhoven wel voor gaat en dat hij 
dus ook niet hoog op de kieslijst wil staan. 
 

Sluiting 
Hans besluit de vergadering met gebed. 

 
 

Link Dropbox: 

https://www.dropbox.com/sh/ianj8it49khyp4m/AADf38aX5
0lJs8S_fc-_kDa-a?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/ianj8it49khyp4m/AADf38aX50lJs8S_fc-_kDa-a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ianj8it49khyp4m/AADf38aX50lJs8S_fc-_kDa-a?dl=0

