
 
Eindhoven   Blad 1 van 1 
  

 

Fractievergadering 27-6-2016 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  27-6-2016 
 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Henk Jager, Ko Jansen, Hans Janson 
M.k.a: Laurens Wols 
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 rapporteert over zijn deelneming aan de G1000. Hij was aanvankelijk sceptisch over het 
gebeuren maar draaide naderhand bij. ’s Morgens allerlei onderwerpen naar voren gebracht door de 
deelnemers die d.m.v. technologie getrechterd werden. ’s Middags werd e.e.a. bediscussieerd in 
groepjes. 

 Hans heeft het rapport van KPMG over het Muziekgebouw gelezen en aangegeven dat er inderdaad 
cijfer materiaal in staat wat voor bepaalde partijen gevoelig kan zijn. Het rapport kan z.i. door de raad 
behandeld worden met afdekking van die cijfers, dan hoeft die raadsvergadering niet per se onder 
geheimhouding. 

 Onze motie m.b.t. de valkerij aan de Bokt is teruggetrokken door Ko na overleg met fractie. Gelijktijdig 
was door de PvdA ook een motie gemaakt waar we als CU mee instemden. Deze was gemaakt na 
uitvoerig overleg met betrokkenen en bracht hen meer bij elkaar. De CU stemde daar graag mee in. 

 Grootst deel van de avond werd besteed aan bespreking van de Kadernota. Dit jaar bevatte deze wel 
minder pagina’s maar nog steeds wel veel wollige tekst. In de bespreking gelet op thema’s die we als 
CU belangrijk vinden en mogelijk een motie voor willen maken. Zaken die we bespraken waren o.a.  

 Jonge gezinnen, scheidingen, kinderen, en “gezonde Gezinnen” 

 Flexibel begroten. Naar ons idee een goede zaak mits door de raad geëvalueerd wordt op vooraf 
gedefinieerde en verifieerbare aspecten. 

 Zaken als: Financieel ontschotten, TURAP, OZB. 
 
Acties voor komende periode 

ID (WK 
nr) 

Tijd Actie omschrijving Actie 
houder 

2e 
houder 

Locatie 

2716 17:00 RWG Sport  Hans  2.06 

2816 18:00 Oprichting Coöperatie “Beware” Hans  1.01 

2816 18:00 RWG Sociaal Domein Ko  2.06 

 
 
Overige zaken 

 Volgende vergadering is op 04-07-2016, waarbij Henk de opening zal verzorgen. 
 
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 

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

