Eindhoven

Blad 1 van 1
Fractievergadering 10-04-2017

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

Eindhoven, stadhuis
10-04-2017
Henk Jager, Ko Jansen, Hans Janson, Elmer den Braven
Laurens Wols
ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, website CU

Opening & mededelingen
• Henk opent de vergadering met het lezen van Opwekkingslied 488 en gebed
• De notulen van de afgelopen vorige week worden zonder wijzigingen vastgesteld
Bespreking
• Een email is ontvangen mbt een “Satans feest” met Pasen in het Stroomhuis in Eindhoven. Besloten
wordt om er niet op in te gaan om geen publiciteit hieraan te geven in welke vorm dan ook.
• Een concept motie voor het terugdringen van drugsgebruik op festivals wordt besproken en zal met
enige aanpassingen ingediend worden. Hans zorgt ervoor dat deze tijdig voor de raadsvergadering
van 11 april bij de griffie ligt.
• Een motie (GL, PvdA, D66, SP, en BBL) om ons op dit moment niet te committeren aan een uitspraak
van een noodzakelijke groei en het oprekken van de geluidsruimte van Eindhoven Airport, zal mede
door de CU ingediend worden.
Tijd / Datum
Actie omschrijving
Actie
2e
houder
houder
17:00 18-04-2017 [Kamer 2.01]Toelichting RIB Meerjarenprognose grondbedrijf
Elmer
[Raadszaal] Presentatie andere spreiding ambulanceposten in
17:00 18-04-2017
Henk
de regio
17:00 18-04-2017 [Kamer 1.01] Opheldering over kaalslag Gloeilampplantsoen
Ko
18:00 18-04-2017

[Raadszaal] Presentatie resultaten acquisitie-programma

Elmer

18:00 18-04-2017

[Kamer 1.01] Presentatie monumenten en erfgoed

Henk

18:30 18-04-2017

[Hal van 100] Film innovatiebudget voor bewonersinitiatieven

Hans

20:15 18 04-2017

[Kamer 2.01] Stand van zaken participatie

Henk

Ko

20:15 18 04-2017

[Kamer 1.01] Presentatie analyse maatschappelijke opvang
Kamer 2.06] Werksessie woordvoerders veiligheid inzake
beleidskader Integrale Veiligheid 2018-2021
[Kamer 1.01] Presidium

Hans

Ko

20:15 18 04-2017
17:00 20-04-2017

Elmer
Ko

Link Meningsvorming: https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/414131/Voorbereiding%2018-042017
Overige zaken
• Henk meldt dat de vroegere wethouder Bianca van Kaathoven nu generalist is bij WijEindhoven.
• Elmer meldt vanuit accountantscommissie dat de jaarrekening mogelijk niet op tijd beschikbaar zal
zijn. E.e.a. vanwege nog niet ontvangen eindafrekeningen.
• Van Abbe stichting meldt zich voor gesprek met de fractie. Nog geen datum/tijd vastgesteld.
• Willem van den Brink wil gesprek mbt geluidsoverlast Eindhoven Airport. Nog geen datum/tijd
vastgesteld.
• Jaap Bos & Marianne Kuijpers bezoeken fractie voor Schuld Hulp Verlening, Afspraak via Laurens.
• Volgende fractievergadering is voorzien voor 08 mei. Tijdstip later te bepalen. Opening: Elmer
Rondvraag
•
Geen meldingen
Sluiting
Elmer besluit de vergadering met gebed.

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

