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Fractievergadering 12 oktober 2015 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-10-12 
 
Aanwezig:  Ko Jansen, Hans Janson, Elmer den Braven, Dick Siesling 
Kopie:  Esam Ebid, Jan van Houwelingen, Henk Jager, Magchiel Nieuwlaat, Paul Prijt, Gerrit 

Siesling, Grieta Sonnemans, Frans Visscher. 

Opening & mededelingen 

 Ko opent de vergadering met Bijbellezing uit Kol. 3: 5-17, overdenking en gebed.  

 Volgende vergadering op 19 oktober om 19:30 uur. Opening door Dick. 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens bespreken we de 
activiteiten van vorige week. Voor de cie. MO volgt er op 1 december 2015 meer duidelijkheid omtrent de 
sportvisie. We missen nu nog concrete opties. We zijn erg tevreden over het verloop van de bijeenkomst 
van 9 oktober j.l. m.b.t. de transitie jeugd en gezin.  Daarna bespreken we de aankomende zaken, zoals 
de gemeenteraadsvergadering. Wat betreft schuldhulpverlening hanteren we een positieve grondhouding. 
Wel willen we graag dat men kan onderbouwen wanneer bewindvoerders onbetrouwbaar mochten zijn. 
Vervolgens bespreken we de ingekomen stukken en is er ruimte voor de rondvraag.  

Besproken acties voor volgende fractievergadering 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1542/wo [15.00u, Ehv] Autisme & Talent Hans (?)  1542 

1542/wo [19.30u, Ehv] Raadsledenbijeenkomst MRE Ko  1542 

1542/wo Aanleveren stukje over begroting tbv Groot Eindhoven Ko  1542 

1542/vr [13.00u, Almere] Grootstedenoverleg CU Ko  1542 

1542/vr [18.00u, Ehv] Jublieum ’t Hemeltje Ko  1542 

1543/di [17.00u] Gecomb. Vergadering begroting. Cie. Leden 
nemen het woord 

Allen  1543 

1543/wo [20.00u, Best] Bestuursvergadering CU Z-O Brabant  Ko Hans 1543 

1543/do [20.00u. Helmond] Bezoek Automotive Campus Hans  1543 

Overige zaken 

 Ko vraagt aan Henk om input voor gemeenteraadsvergadering vanuit cie. RV en input aangaande 
AcM2 

 Hans leest RIB Relatieproblemen en jeugd (RIB 9C: 15R6489)door ter voorbereiding van de A-avond 
op 1 december 

 Ieder graag alle RIB doornemen bij agenda gemeenteraadsvergaderingen en relevantie wegen 

 Dinsdag 20 oktober a.s. is de gecombineerde vergadering m.b.t. de begroting. Hans, Elmer en 
Henk zullen dan het woord voeren vanuit de eigen cie.  Graag goed voorbereiden. 

 Week 44 is het Herfstvakantie. De fractievergadering van 26 oktober vervalt daarom. In week 45 (2 
november) zullen we weer vergaderen om 19.30 uur.  

Rondvraag 

b Mogelijkheid om de aanvangstijd van de even weken te wijzigen? Dick vraagt na bij Henk 

b Wat doen we met ruimte/reserve in de begroting? Wat ons betreft moet deze reserve gebruikt worden 
om weerstand op te bouwen ten tijde van ‘betere’ jaren (Jozef Principe). 

b Elmer dient nog een extra technische vraag in bij de griffie m.b.t. de begroting. 

b Hans vraagt naar wegafsluitingen tijdens Marathon Eindhoven 2015 

b Iedereen schrijft in roulatiebeurt een stukje voor de nieuwsbrief. Dick verzorgt schema. 

b Graag iedereen ruimte maken voor thema’s waar we extra aandacht aan kunnen geven 

b De CU biedt nu ook trainingen aan voor fracties. Dick even extra op letten. 

b Beëdiging Christo Weijs. Presentje wordt door Ko geregeld.  

Sluiting 

Dick besluit de vergadering met gebed. 
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M.v.g. Dick Siesling 
Secretaris  


