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Fractievergadering  9-5-2016 
 

 
Plaats:  Eindhoven, Simon van Hapertlaan 27 
Datum:  9-5-2016 
 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Henk Jager, Ko Jansen, Hans Janson, Marc Bruijn, Laurens Wols 
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 

 Elmer opent de vergadering met Bijbellezing overdenking en gebed 

 De volgende fractievergadering is op 23-5-2016 
 

Bespreking 

Eerst wordt de meningsvormende avond van 19 april besproken. Belangrijk punt is de ombudscomissie, 
positie van de secretaris wordt als apart ervaren gezien het feit dat de leden van de commissie ontslag 
hebben ingediend. Henk concludeert dat het hebben van de ombudscommissie goed en effectief is, maar 
dat de werkvorm niet optimaal was. Ko geeft aan  dat hij in het presidium de vraag " hoe verder?"  aan de 
orde zal stellen.  
De gehele fractie begrijpt de zorgen over de vervuiling op het NRE terrein. Belangrijkste punt is de 
mobiliteit van de vervuiling, het is nu stabiel hoe kan dat in de toekomst worden gegarandeerd? Er zijn 
geen problemen met het bestemmingsplan, Ko geeft aan dat hij voor het bestemmingsplan gaat stemmen. 
 
Ko vraagt om de antwoorden van het college op het gebied van alcohol en drugs op festivals te 
bestuderen en meningen daar over naar hem te mailen. Ko zal hier dan vragen over stellen.  
Ko geeft aan dat de 2e kamer fractie CU heeft toegezegd om te helpen met de kwestie treinverbinding 
Duitsland. Eppo Bruin is de woordvoerder en hij wil onze fractie graag een keer bezoeken. 
 

Besproken acties voor volgende fractievergadering 

ID (WK 
nr) 

Tijd Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 houder 

  Meningsvormende avond 17-5-2016:   

2016 15:00 Werkbezoek stichting nieuwkomers Henk  Hans 

2016 17:00 [vervallen] Presentatie Cumulatie eigen bijdrage Ko  Hans 
(eventueel) 

2016 17:00 Burgerinitiatief dierenwei naar kinderboerderij Henk  

2016 17:00 Rekenkamerraport Elmer Ko 
(eventueel) 

2016 18:00 Muziekgebouw Ko  

2016 18:00 Specialisten sociaal domein Ko  

2016 18:30 Dorpsraad Acht Henk  

2016 18:30 Actieplan veiligheid Elmer  

2016 20:15 Bijeenkomst diversiteit Ko  

2016 20:15 Aanpak huisvestiging vluchtelingen Henk  

2016 20:15 Turap+ Elmer  

  Overige activiteiten   

2016 19:15 Adopteer een straat (18 mei) Henk  

2016 14:00 Grootstedenoverleg softdrugsbeleid (20 mei) Elmer  
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Overige zaken 

 Iedereen dient voor de volgende vergadering zijn zomervakantie aan Laurens door te geven. Laurens 
Maakt hier dan een overzicht van. 

 Laurens geeft Henk op voor de bijeenkomst adopteer een straat van 18 mei 

 Elmer geeft zich zelf op voor het grootstedenoverleg softdrugsbeleid CU van 20 mei 
 

Rondvraag 

 Henk geeft aan dat een ander lid van de ombudscomissie met hem wil spreken over de 
ombudscomissie. Henk vraagt de fractie of zij hier problemen mee hebben. De fractie heeft hier geen 
problemen mee. 

 Henk geeft aan dat hij in week 21 de gehele afwezig zal zijn.  

 Ko is afwezig vanaf 2 juni tot 7 juni. 
 

Sluiting 
Ko besluit de vergadering met gebed. 

 
 


