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Fractievergadering  10-07-2017 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  10-07-2017 
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 127) overdenking en gebed 

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

Bespreking 

 Sportaccommodatie VMBO-scholen. De fractie heeft in de meningsvorming aangegeven niet tevreden 
te zijn met de huidige koers. De besluitvorming rondom de sportaccommodatie is uitgesteld.  

 Duisenberg, De methode heeft duidelijke winst opgeleverd, er is inzicht gebracht in waardevolle cijfers 
en feiten over het opereren van de gemeente. 

 Bij actuele motie AcM1 In een bruisende stad hoort horeca met muziek is geluidsoverlast beperken 
het hoofddoel van de fractie.  

 Begroting 2018. De fractie wil inzetten op een begroting die vanaf 2018 weer aan de 
begrotingsnormen voldoet. De fractie eist dat processen worden geoptimaliseerd en wil eventuele 
aanpassingen aan het belastingregime. 

 De fractie legt de volgende onderwerpen aan de rekenkamercommissie voor: Effecten van 
participatieprojecten, Efficiëntie van interne  organisatie en systemen, de kosten en baten van expats, 
de waarde van burgerparticipatie, een beter beeld van de prestaties van Eindhoven binnen 
schuldhulpverlening. 
 

Tijd/ 
Datum 

Meningsvorming 30-5-2017 Actie 
houder 

2
e
 

houder 

13:00 
01-09-2017 

[Noordbrabants museum] Opening politiek jaar CU Fractie  

17:00 
05-09-2017 

Ervaringen met levenslange 
zorgafhankelijkheid. 

Hans Henk 

17:00 
05-09-2017 

Presentatie concept Initiatiefvoorstel 040kiest in 2018 Elmer  

17:00 
05-09-2017 

Plenaire bespreking onderwerpkeuze 
Rekenkamercommissie 

Ko  

18:00 
05-09-2017 

Ontwikkelingen spoor waaronder spoorverbinding 
Dusseldorf 

Ko  

18:00 
05-09-2017 

Presentatie Diversiteitsbeleid Elmer   

17:00 
05-09-2017 

Toelichting/presentatie Uitvoeringsprogramma sport 
en Totaalplan Voetbal 

Henk  

20:15 
05-09-2017 

Workshop Omgevingswet Henk Elmer 

20:15 
05-09-2017 

Kwartaalrapportage Sociaal Domein Hans Ko 

 
Overige zaken 

 De heidag is vastgesteld op 02-12-2017, de locatie is geldropseweg 168a 

 Elmer plant een fractieactiviteit voor de opening of sluiting van het politieke jaar. 
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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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