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Fractievergadering 04-07-2016 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  04-07-2016 
 
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 

 Henk opent de vergadering met Bijbellezing uit 1 Korinthe 13. overdenking en gebed. In de 
Bijbellezing vervangt hij de verwijzing naar de liefde vervangt door zijn eigen naam waardoor ons 
tekortkomen sterk belicht wordt. 

 Ko gaat op 02 september naar de start van het “politiek seizoen” van de CU. Morgenmiddag heeft hij 
daar een voorbereiding voor. 

 Verslag van de vorige fractievergadering wordt zonder inhoudelijke verandering vastgesteld. In het 
vervolg wordt het verslag na goedkeuring door de fractie verstuurd naar de kopiehouders. 

 
Bespreking 

 Henk rapporteert over het inloopspreekuur en raadsvoorstel betreffende Mariënhage. Zijn conclusie is 
dat e.e.a. er goed uitziet en onze instemming mag hebben. Ko zal aan de meningsvorming 
vergadering hiervan deelnemen. 

 N.a.v. de kadernota bespreking vorige week zou Annette Spierings laten weten of ze wel toereikend 
budget heeft o.a. voor voorlichting aanstaande ouders. Ko neemt nog contact met Annette op. 

 Ko zal een stukje opstellen “Sober, Solide en Duurzaam” als terugblik op ons werk wat nu halverwege 
is, maar ook gericht op de toekomst en daarin de kadernota 2017. Het wordt als visie aangeboden 
aan Groot Eindhoven. 

 Kadernota 

 De vragen van de CU zijn alle redelijk beantwoord. 

 V.w.b. Wij-Eindhoven is bij de bespreking van de kadernota van belang nog te vragen hoe het zit 
met vertrouwen. D.w.z. tussen De organisatie Wij-Eindhoven en de zorgontvangers. Het 
dashboard geeft daar geen inzicht in. 

 Afgesproken is dat Elmer onze hoofdspreker zal zijn voor de kadernota. 
 
Acties voor komende periode 
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houder 
Locatie 

‘16-07-06 20:00 Meedenken over stedelijk gebied Ko  Stadhuis 

‘16-07-07 17:00 Presidium Ko  1.01 

’16-07-11 18:00 Vergadering m.b.t. oprichting coöperatie Beware Hans Henk 1.01 

’16-07-12 15:30 Rekenkamercommissie - Kamer 2.08 Ko  2.08 

’16-09-02 n.t.b. Start van het “politiek seizoen” Ko  n.t.b. 

 
 
Overige zaken 

 Volgende vergadering is op 11-07-2016, om 19:30 uur waarbij Elmer 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

