
 

Eindhoven   Blad 1 van 1 
  

 

Fractievergadering  06-03-2017 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  06-03-2017 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen, Hans Janson 
M.k.a:   
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, website CU 
 

Opening & mededelingen 

 Elmer opent de vergadering met Bijbellezing (text?) overdenking en gebed 

 De notulen van de afgelopen vorige week worden vastgesteld 
 

Bespreking 

 Ko vond de presentatie over monisme en dualisme interessant, hij zal de presentatie rondsturen. 

 Er wordt gediscussieerd over REnescience, belangrijke punten zijn dan de baten bij Eindhoven terug 
komen en dat het risico nou eenmaal onzeker is. Elemer meld dat de accountantscommissie 
onmogelijk het risico kan uitrekenen.Ook staat er een fout in het ammendement A5A voorziening 
garantstelling REnescience: het afgeroomde bedrag moet terug naar de burgers en mag niet worden 
vastgehouden. 

 Ko vraagt of de fractie zich als fractieactiviteit wil inzetten voor stichting present, hans gaat informeren 
welke activiteiten er mogelijk zijn. 

 De fractie staat positief tegenover het uitnodigen van Jaap Bos om te spreken over schuldsanering, 
Laurens Zal contact opnemen met Jaap Bos. 

 Henk meld dat de Dorkas winkel officieel geopend zal worden op 11-03-2017. 
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houder 

1017 17:00 
7-3-2017 

[kamer 101] presentatie cultureel vastgoed Elmer Ko 

1017 17:00 
7-3-2017 

[Kamer 005] inloopspreekuur pilot verlaatjes en pilot 
tijdelijke horeca 

Henk  

1017 18:00 
7-3-2017 

[Raadszaal] Presentatie stand van zaken Schuttersbosch Hans  

1017 18:00 
7-3-2017 

[Kamer 101] Presentatie Graag gedaan inclusief 
vergunningen 

Elmer  

1017 18:00 
7-3-2017 

[Kamer 201] Presentatie luchtkwaliteit Henk Ko 

1017 20:00 
7-3-2017 

[Raadszaal] Inspraakgelegenheid raadsvoorstellen 
tijdelijke horeca en verlaatjes 

Henk  

1017 20:00 
7-3-2017 

[Hal van Honderd] Initiatieven uit de stad en de rol van de 
gemeentte 

Hans Elmer 

1017 20:15 
7-3-2017 

[Hoogstraat 301-B] Presentatie/werkbezoek vluchtelingen 
in de knel. 

Ko  

Link Voorbereiding: https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/386644/Voorbereiding%2007-03-
2017 
 
Overige zaken 

 De volgende vergadering is op 13-3-17 we starten om 18:00 

Rondvraag 

 Geen meldingen 
 

Sluiting 
Henk besluit de vergadering met gebed. 

 

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