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Elmer den Braven, Laurens Wols, Henk Jager, Ko Jansen
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ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, Esam Ebid, Henk Elzenaar, Jan van Houwelingen, Paul
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Opening & mededelingen



Ko opent de vergadering met Bijbellezing(Romeinen 12) overdenking en gebed
De notulen van 10-10-2016 worden met enkele wijzigingen vastgesteld.

Bespreking










De fractie is mbt. Het Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Inwonersparticipatie van mening dat de
gemeente burgerparticipatie moet ondersteunen en begeleiden, ze moet het niet sturen.
Het experiment met het beantwoorden van de technische vragen over de begroting is de fractie niet
bevallen. Onderstaande punten waren reden hiervoor:
o De antwoorden stonden toch al op papier, ze konden dus ook zo worden verspreid
o Het beantwoorden ging te snel en was niet te volgen
o Mondeling vragen stellen was om bovenstaande reden ook lastig
De vragen die niet naar tevredenheid zijn beantwoord worden alsnog schriftelijk gesteld
De fractie wil de schaalsprong/stedelijke voorzieningen versus de OZB aan de kaak stellen. OV
tarieven verlagen, parkeertarieven of sport zijn thema’s waar aan gedacht kan worden hierbij.
Henk en Ko zijn het niet helemaal eens over de initiatief dierenwei in acht. Ko is voor het plaatsen van
een supermarkt, Henk is bang dat dit overlast veroorzaakt en twijfelt aan de economische
haalbaarheid.
Op vraag 1 punt 1 uit het presidium reageert de fractie positief zowel de mv als de raad mogen
worden gecombineerd. Punt 2 is ook akkoord.
Vraag 2 uit het presidium: de fractie ziet graag 1 vergadering
Vraag 3: de fractie is voor dinsdag 1 november, 7 november is de fractie voor de raad over de
begroting en niet gewenst
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Henk reageert op de conceptmotie over het burgerinitiatief dierenwei in acht die Ko hen stuurt
Op maandag 14 november bespreken we duurzaamheid in de fractievergadering

Rondvraag


geen meldingen

Sluiting
Elmer besluit de vergadering met gebed.

Link Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/ianj8it49khyp4m/AADf38aX5
0lJs8S_fc-_kDa-a?dl=0

