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Fractievergadering  23-5-2016 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  23-5-2016 
 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Hans Janson, Ko Jansen, Laurens Wols 
M.k.a: Henk Jager 
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, Esam Ebid, Henk Elzenaar, Jan van Houwelingen, Paul 

Prijt, Gerrit Siesling, Grieta Sonnemans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 Laurens opent de vergadering met Bijbellezing overdenking en gebed 
 

Bespreking 

De mede door de fractie ingediende motie om de positie van de opgestapte wethouder v Kaathoven niet 
in te vullen voor de rest van dit termijn is verworpen in de raad. Ko geeft aan dat er een mogelijkheid is om 
kennis te maken met de kandidaat wethouder Jacob Wedemeijer. Ko heeft al kort kennis gemaakt. 
Tijdens een pauze in de vergadering maken Elmer en Hans ook kennis met Jacob wedemeijer. De fractie 
vind hem een geschikte kandidaat en Ko geeft aan dat hij voor de benoeming zal stemming in de 
raadsvergadering. De fractie is het niet geheel eens met het benoemen van een nieuwe wethouder, de 
kosten zijn hoog en het is niet duidelijk of het echt nodig is om een nieuwe wethouder te benoemen. 
De A-avond wordt besproken waarbij vooral de tussenrapportage wordt besproken. De Turap vordert 
goed en behalve het Buisbudget zijn er geen tegenvallers. Om onderbouwd te kunnen reageren op het 
rekenkamerrapport Informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein zal Ko Elmer hierover informeren. 
Ko zal niet op het rapport reageren.  
De setting van het grootstedenoverleg was de vraag wat de CU aan moet met het softdrugsbeleid. De CU 
is principieel nog steeds tegen drugsgebruik maar ziet iets mildere standpunten als een optie en wil een 
koers hebben waarop de partij kan varen. Dit ook met het oog op de aankomende verkiezingen. 
Vanuit de fractie komen verder geen opmerking op de antwoorden van de raad t.a.v. drugs en alcohol op 
festivals. 
Ko meld dat hij gesproken heeft met Lenie Scholte over de WMO van fam. de Kok. Lenie Scholte heeft 
gebeld en een afspraak gemaakt met fam. de Kok. Dit was een uitwas van het systeem en het is 
afgehandeld tussen Lenie Scholte en de partijen waarmee contact is geweest. De problemen bij fam. de 
Kok zijn opgelost en er is dus voor gekozen om dit niet in de raad aan de orde te stellen. 
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Besproken acties voor volgende fractievergadering 

ID (WK 
nr) 

Tijd Actie omschrijving Actie 
houder 

2
e
 houder Locatie 

  B avond 24-5-2016:    

2116 17:00 Zienswijze conceptbegroting MRE Elmer  Hans Raadszaal 

2116 17:00 Onderhoud wegen Ko   B. Witte-
kamer 

2116 17:30 Golfslagbad Ko Hans Raadszaal 

2116 17:30 Smile factor Elmer  B. Witte-
kamer 

2116 18:00 Bokt 18 Elmer  B. Witte-
kamer 

2116 19:00 Portefeuilles: 
Richter, Visscher, Schreurs 

Ko Hans Raadszaal 

2116 19:00 Portefeuilles: 
V. Gijzel, Seuren, Depla en Torunoglu 

Elmer  B. Witte-
kamer 

2116 20:15 Woordmelding hamerstukken, Cure Ko Hans Raadszaal 

2116 20:15 Rekenkamerrapport Elmer  B. Witte-
kamer 

2116 20:30 Van dierenwei naar kinderboerderij Ko Hans Raadszaal 

2116 21:15 Borgstelling lening Elmer  B. Witte-
kamer 

2116 21:30 Locatiekeuze ambtelijke huisvesting Ko Hans Raadszaal 

Overige zaken 

 Elmer is op 30-5 iets later aanwezig vanwege de accountants commissie. 

 De CU Noord-Brabant vraagt ons om 16 september vanaf 13:00 uur vrij te houden in onze agenda's 
om de start van het politieke jaar te bespreken. 

 Op 25-6-2016 is er een g1000 in Eindhoven, de fractie vraagt Henk of hij hier bij kan/wil zijn. 

 Ko heeft op 28-5-2016 een gesprek met de CU omdat hij is gevraagd om op de landelijke kieslijst te 
komen voor de 2e kamer verkiezingen. 
 

Rondvraag 

 geen meldingen 
 

Sluiting 
Hans 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

