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Fractievergadering  13-6-2016 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  13-6-2016 
 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen 
M.k.a: Hans Janson 
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 
 

Bespreking 
De A avond van 7-6-16 wordt eerst besproken. Ko geeft daarbij aan om water(overlast) in de gaten te 
houden in de kadernota. De jaarrekening is een erg technische verhaal en het is daarom moeilijk om te 
begrijpen.  
De connectie met Rwanda is een erg interessante connectie geeft Henk aan. Rwanda is een 
moderniserend Afrikaans land, de connectie met Eindhoven is op ict gebied. Rwanda wil zich graag 
ontwikkelen op dat gebied. 
Het bezoek van Henk aan de scholen was interessant, beide scholen hebben een systeem dat is gericht 
op omgangsnormen en contact met en tussen de jongeren. 
De fractie is niet zeker of zij actie moet ondernemen in de kwestie Ichtus. De fractie vraagt zich af wat hun 
rol is in dit proces, is dit een zaak die aan ons is besteed? 

De fractie neigt er naar om in de kwestie Bokt achter de bewoners te gaan staan. De ondernemer heeft 
zijn zaakjes niet goed op orde en heeft het verspeeld. 

 
Besproken acties voor volgende fractievergadering 
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  B avond 14-6-2016:    

2416 17:00 Bewegingsonderwijs  Henk  Raadszaal 

2416 17:00 Huisvesting Ko Elmer B. Witte-
kamer 

2416 18:30 Woordmelding hamerstukken Hans Elmer Raadszaal 

2416 19:00 Portefeuilles; Richters, Visscher, Seuren, Wedemijer Elmer  Raadszaal 

2416 19:00 Portefeuilles; v. Gijzel, Depla, Schreurs, Torunoglu Ko  B. Witte-
kamer 

2416 20:15 Ontmoeten 040 Henk  Raadszaal 

2416 20:15 Bezwaar beursgebouw Ko  B. Witte-
kamer 

2416 21:00 Bokt Henk  B. Witte-
kamer 

2416 21:15 Vastgoedbeleid Elmer  Raadszaal 

2416 22:15 Stichting ruimte Elmer Henk Raadszaal 
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Overige zaken 

 Laurens Is van 20-6 tot en met 5-7 op vakantie, in het weekend (8-7 t/m 10-7) daar na is hij ook weg 
maar wel bereikbaar 

 Technische vragen over jaarrekening en kadernota worden naar Laurens gestuurd en door hem in het 
juiste format gezet 

 De start van het politieke jaar van de CU Statenfractie(2 sept) wordt o.a. in Eindhoven georganiseerd. 
Ko vraagt om ideeën voor activiteiten. 

 Hans kan waar hij zelf wenst aansluiten op de B avond van 14-6-2016 

 

Rondvraag 

 geen meldingen 
 

Sluiting 
Ko 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

