Eindhoven

Blad 1 van 1
Fractievergadering 11-7-2016

Plaats:
Datum:

Eindhoven, stadhuis
18-7-2016

Aanwezig:
M.k.a:
Kopie:

Elmer den Braven, Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen
Hans Janson
ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, Esam Ebid, Henk Elzenaar, Jan van Houwelingen, Paul
Prijt, Gerrit Siesling, Grieta Sonnemans, Frans Visscher.

Opening & mededelingen



Ko opent de vergadering met Bijbellezing overdenking en gebed
Over de notulen van 11-7-2016 zijn enkele opmerkingen, deze worden verwerkt door Laurens.

Bespreking



Er wordt terug gekeken naar de afgelopen week, er zijn geen belangrijke meldingen te doen.
De fractie bespreekt de email van Frank de Bont. Er zijn hierbij enkele vragen die zij graag aan de
wethouder zouden willen stellen. Het is niet duidelijk of de claims van Dhr. de Bont correct zijn en als
zij correct zijn waarom werkt het systeem zo?
 Henk en Elmer stellen enkele aanpassing voor aan de tekst van Ko bij de raad over de kadernota.
 Er wordt besproken welke moties wel en niet worden gesteund in de raadsvergadering van 19 juli.
 De fractie overweegt om een motie in te dienen over het vrijgeven van openingtijden voor de horeca,
met als doel om in een pilot te testen hoe deze openstelling uitpakt.
 Er wordt besproken wie wanneer aanwezig is in de vakantie, Laurens geeft dit door aan de griffie.
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Overige zaken


Laurens meld Ko, Henk, Elmer en zichzelf aan voor de start van het politieke seizoen van de
provinciale CU fractie.
 Laurens geeft bij de griffie aan via wie de fractie bereikbaar tijdens het reces
 Laurens vraagt het provinciale bestuur van CU Brabant ZO of zij het cadeau voor aanstaand
burgemeester Jorritsma willen vergoeden
 Laurens bereid de vraag aan de wethouder m.b.t. de kwestie de Bont voor.
Rondvraag


geen meldingen

Sluiting
Henk besluit de vergadering met gebed.

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

