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Fractievergadering  13-02-2017 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  13-02-2017 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen, Hans Janson 
M.k.a:   
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, website CU 
 

Opening & mededelingen 

 Laurens opent de vergadering met Bijbellezing (Genesis 2 18-22) overdenking en gebed 

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

Bespreking 

 Open ontwikkel team: de fractie staat positief tegenover versterking van de organisatie van het 
ambtelijk apparaat. 

 Dashboard sociaal domein: De fractie heeft een positieve indruk gekregen. Er komt een 
kwartaalrapportage voor de raadsleden, raadsleden kunnen verder niet bij de data. De fractie vindt dit 
een positieve zaak t.a.v. privacy en beheerszucht. 

 Ervaringsonderzoek WIJeindhoven: Hoewel het onderzoek klein is vond de fractie het positief om te 
zien dat 75% van de onderzochte mensen positief is over WIJeindhoven. 

 Ochtend duurzaamheid: de fractie vond het een geslaagde ochtend, het onderwerp en de presentatie 
zijn positief ontvangen en hebben voor nieuwe inzichten gezorgd.  

 Kon ontvangt voor de raad graag pro actief reacties op de moties/amendementen. 

 Henk meld dat wh. Wedenmeier actie heeft ondernomen m.b.t. de Evangelisatie bus 

ID (WK 
nr) 

Tijd/ 
Datum 

Actie omschrijving Actie 
houder 

2
e
 

houder 

0717 17:30 
14-2-17 

[Raadszaal] VRBZO kadernota 20118 en gezamelijke 
monitor 2016 

Elmer  

0717 18:00 
14-2-17 

[Raadzaal] Memo Depla arbeidsmarkt Hans Henk 

0717 19:00 
14-22-17 

[Raadszaal] Mededelingen, afsprakenlijsten, verslagen en 
rondvragen 

Ko  

0717 20:15 
14-2-17 

[Raadszaal] Raadsvoorstel Emmasingelkwadrant Henk  

0817 18:00 
20-2-17 

[Kamer 2.06] Accountantscommissie Elmer  

0817 18:00 
20-2-17 

[Dommelkamer] Presentatie monisme dualisme Ko  

0817 19:00 
20-2-17 

[Van Abbemuseum] Informatiebijeenkomst 
uitvoeringstafel Eindhoven airport 

Hans  

0817 15:30 
21-2-17 

[Campinaterrein, Hoofdingang] Werkbezoek 
Campinaterrein 

Ko  

Link meningsvorming: https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/386620/Meningsvorming%2014-
02-2017 
 
Overige zaken 

  Laurens vraagt Maarten Verkerk om de presentatie van 18-2 

 Op 20-2 hebben we geen fractievergadering 

 De volgende vergadering is op 6-3-17 we starten om 18:00 

Rondvraag 

 Geen meldingen 
 

Sluiting 
Elmer besluit de vergadering met gebed. 

 

Link Dropbox: 
https://www.dropbox.com/s/8su88riakwj80b5/CU%20Actielij
st.xls?dl=0 
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