
 

Eindhoven   Blad 1 van 1 
  

 

Fractievergadering  26-9-2016 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  26-9-2016 
 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Henk Jager, Ko Jansen, Laurens Wols, Hans Janson 
M.k.a: - 
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, Esam Ebid, Henk Elzenaar, Jan van Houwelingen, Paul 

Prijt, Gerrit Siesling, Grieta Sonnemans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 De notulen van 19-9-2016 worden met een wijziging vastgesteld 

 Henk opent de vergadering 
 

Bespreking 

 De Burgermeester is op bezoek geweest bij de fractie. De fractie is van mening dat hij respect heeft 
voor de CU en  dat hij begrijpt waar wij voor staan. 

 Laurens gaat proberen om jongeren te vinden die geïnteresseerd zijn om Perspectief in Noord 
Brabant nieuw leven in te blazen. 

 De fractie heeft geen problemen met de agenda en toelichting voor de raadstafel 21. 

 De fractie is voor het raadsvoorstel binnenstadsvisie (agendapunt 6.1 bij raad 27-9) 

 De fractie wil motie M1 Nog een poging maak zero emission taxi’s zichtbaar mee indienen 

 De fractie is voor motie M2 klanttevredenheidsonderzoek taxibranche 

 De fractie wil een motie/amendement indienen m.b.t. het raadsvoorstel second opinion en raadgever 
sociaal domein. De fractie wil dat er eerst een second opninion binnen Wij Eindhoven beschikbaar is. 
Dit om geen afbreuk te doen aan de organisatie en om de positie van de generalist te beschermen. 

 De fractie volgt de situatie rondom het Prijtkerkje nauwlettend. 
 

Besproken acties voor volgende fractievergadering 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 

1639 [29 sept, 17:00] ODZOB on tour Elmer  

1638 [30 sept, 18:00] Vrijwilligerspunt Eindhoven (CU) Ko  

 

Overige zaken 

 3 oktober is er geen fractievergadering 

 17 oktober is er geen fractievergadering 

 Op 10 oktober wordt duurzaamheid in de fractievergadering besproken. 

 Laurens stuurt een bedankbericht aan commissielid Gils 

 Henk contacteert wethouder Wedemeier over de light exress bus  
 

Rondvraag 

 Geen meldingen 
 

Sluiting 
Laurens 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

