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Fractievergadering  02-10-2017 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  02-10-2017 
Aanwezig:  Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen, Elmer den Braven, Hans Janson 
M.k.a.: - 
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, website CU 
 

Opening & mededelingen 

 Ko opent de vergadering met Bijbellezing (Psalm 39) overdenking en gebed 

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

Bespreking 

 Begroting 2018, de fractie is van mening dat de begroting niet “sluitend” is als het 
weerstandsvermogen wordt gebruikt. Elmer geeft aan dat het nu al bekend is dat er extra tekorten 
gaan komen in 2017 en 2018. De fractie blijft bij het standpunt dat het weerstandvermogen sneller 
moet herstellen dan in de huidige plannen. 

 Begroting 2018, bij het stellen van technische vragen is het belangrijk om naar de indicatoren te 
kijken. Zegt deze indicator wat? Wat betekend dit? Zijn belangrijke vragen om te stellen. De 
technische vragen worden verzameld en door Elmer getoetst. 

 Woonoverlast, er is weinig zicht op de problematiek bij de gemeente/wethouder. Vergunningen 
worden te makkelijk verleend terwijl het lang duurt voordat problemen voor bewoners worden 
opgelost. 

 Schuldhulpverlening, de fractie is tevreden over de bijeenkomst. De opkomst was goed, bijna alle 
partijen en relevante organisaties waren vertegenwoordigd. De gesprekken waren constructief. De 
fractie is blij dat zij de partijfilosofie hebben kunnen uitspreken. 

 Zonnepanelenproject, vraag voor de meningsvorming is of de BKR is betrokken bij deze 
leningsconstructie. De risico`s voor de gemeente zijn niet duidelijk bij dit project. 

 Sporthal Eckhart, Er wordt gekeken naar financiële ruimte voor de positie van de sporthal. 

 Eenzaamheid, de fractie ziet dit als een potentieel programmapunt voor het partijprogramma. 

 IHP Lorentz Casimir, de fractie is tevreden met de uiteindelijke oplossing van de problemen. 

 Elmer brengt de begroting ter sprake. Volgens hem is het herstel van weerstandvermogen (over 10 
jaar) niet voldoende. De fractie is het hiermee eens. Dit betekend dat de begroting in de huidige vorm 
niet gesteund kan worden. 

 

Tijd/ 
Datum 

Planning  Actie 
houder 

2
e
 

houder 

17:00 
03-10-2017 

[raadszaal] Commissienotitie Beleidskader Integrale 
Veiligheid 2018-2021 

Elmer Ko 

17:00 
03-10-2017 

[B. W. Kamer] Raadsvoorstel Zonnepanelenproject 
Zuidoost Brabant 

Hans Henk 

18:00 
03-10-2017 

[B. W. Kamer] Commissienotitie meten luchtkwaliteit 
in relatie tot verkeer 

Henk Hans 

18:30 
03-10-2017 

[Raadszaal] Initiatiefvoorstel “040kiest in 2018” Elmer Ko 

19:00 
03-10-2017 

[Raadszaal] Mededelingen Elmer Ko 

19:00 
03-10-2017 

[B. W. Kamer] Mededelingen Henk Hans 

20:15 
03-10-2017 

[Raadszaal] Raadsvoorstel Voetbalvisie Eindhoven Henk Ko 

20:15 
03-10-2017 

[B. W. Kamer] Hamerstukken Elmer Hans 

20:30 
03-10-2017 

[B. W. Kamer] Raadsvoorstel Integrale Strategie 
Ruimte 

Elmer Hans 
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21:30 
03-10-2017 

[B. W. Kamer] Commissienotitie Advies 
Prestatieafspraken 2018 

Elmer Hans 

21:45 
03-10-2017 

[Raadszaal] RIB Uitvoeringsprogramma Sport Henk Ko 

19:00 
04-10-2017 

[Evoluon] Raadsledenbijeenkomst Metropoolregio 
Eindhoven 

Henk Hans 

06-10-2017 [Utrecht] Grootstedenoverleg Cu Ko Elmer 

18:00 
09-10-2017 

[Kamer2.01] Panelgesprek raadsleden 
Omgevingswet 

Elmer Henk 
Laurens 

14:30 
10-10-2017 

[Stadhuis] Werkbezoek Brainportpark Henk Hans 

 
Overige zaken 

 Het bespreken van het partijprogramma is gepland op 21-10-2017 om 9:30, Laurens controleert of dit 
op het gemeentehuis kan, Henk controleert of het in De Bron kan. 

 Actiepunt bij het bovenstaande is om het partijprogramma 2014-2018 en het landelijke 
partijprogramma te lezen. 

 Ko schrijft een pr stuk over schuldhulpverlening. 
 

Rondvraag 

 Geen meldingen 
 

Sluiting 
Hans 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

