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Fractievergadering  11-7-2016 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  11-7-2016 
 
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 

 over de notulen van 4-7-2016 zijn enkele opmerkingen 
o Elmer heeft de vergadering gesloten niet Henk 
o De gehele fractie is uitgenodigd voor de start van het politieke jaar van de provinciale fractie. 

Ko doet hiervoor de voorbereidingen. 
o m. b. t. het stuk voor het Groot Eindhoven “Sober, Solide en Duurzaam” lijkt het woord 

visie(stuk) een beetje zwaar. We geven onze mening over de kadernota aan het Groot 
Eindhoven. 

o In de actietabel moet de laatste actie (start politieke seizoen) voor allen zijn 

 Elmer voert het woord op de meningsvorming jaarrekening   
 

Bespreking 

De avond begint met het bespreken van de activiteiten van de afgelopen week. De belangrijkste 
conclusies en informatie volgt onderstaand. 
 

 Besluiten over de sporthal (Piuslaan) worden over de vakantie getild. Ko meld dat er in het presidium 
is gemeld dat er een motie wordt ingediend over de te nemen besluiten. De inhoud van de motie is 
nog niet bekend. 

 De fractie gaat bij voorbaat akkoord met een eventuele motie die aanleg van de brug over de Dommel 
bij de Marienhage mogelijk moet maken. 

 In het presidium was er onvrede over het niet halen van de deadline voor de jaarrekening. De 
jaarrekening is nu uit de raad van 12-7-2016 gehaald. Op 7 september zal de raadsvergadering over 
de jaarrekening plaatsvinden. 

 De fractie kijkt kort naar het stukje voor het Groot Eindhoven, er zijn geen wijzigingen. 

 Binnen het thema sociaal domein wordt de zorg voor L.B.V. en niet aangeboren beperkten bespreken. 
er zijn vragen opgesteld, de fractie wordt gevraagd vragen aan te vullen (zie actielijst). 

 De mening van de fractie over de ict coöperatie Beware is dat het een serieuze coöperatie wordt, het 
is een kansrijke organisatie. Er zijn ook wel kanttekeningen te maken 

 
Besproken acties voor volgende fractievergadering 

ID (WK 
nr) 

Tijd Actie omschrijving Actie 
houder 

2
e
 

houder 
Locatie 

      

2916  Bekijken vragen A avond 4 oct. wij Eindhoven. 
Bespreken op fractievergadering 

Iedereen   

2816  Ko bezoekt indien mogelijk onthulling monument 
herculesramp (15-7-2016) 

Ko   
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Overige zaken 

 De fractievergaderingen starten voortaan op 18:00 

 Laurens kijkt naar www.broplan.nl m.b.t. het thema stedelijk gebied 

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

