
 

Eindhoven   Blad 1 van 1 
  

 

Fractievergadering 14 december 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-12-14  
 
Aanwezig:  Ko Jansen, Hans Janson, Elmer den Braven, Henk Jager, Dick Siesling 
Kopie:  Esam Ebid, Henk Elzenaar, Jan van Houwelingen, Magchiel Nieuwlaat, Paul Prijt, Gerrit 

Siesling, Grieta Sonnemans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 Elmer opent de vergadering met Bijbellezing, overdenking en gebed 

 De griffie bezoekt de fractievergadering 

 Volgende fractievergadering staat gepland op 11 januari om 19.30 uur. Hans zal deze openen.  

Bespreking 

De notulen van de vergadering wordt vastgesteld. Kort worden de belangrijkste zaken met de griffie 
besproken en krijgen we waardevolle feedback. Vervolgens bespreken we de afgelopen vergaderingen en 
activiteiten. Wat betreft BIC is het van belang te noemen dat we hiermee arbeid uit lage loon gebieden 
terughalen naar deze regio. Financiering IHP is wat ons betreft nog onduidelijk. Dit willen we graag ook in 
het volgende jaar bespreekbaar maken. Ook zijn we voor een jaarlijkse herijking van het IHP.  Daarna 
bespreken we de aankomende gemeenteraadsvergadering en de overige acties. Tot slot is er ruimte voor 
de rondvraag. 

Overige zaken 

b Voor het komende jaar willen we ons beter voorbereiden voor cie. vergaderingen door twee 
weken van tevoren deze al tijdens een fractievergadering te bespreken; 

b Reflecteren op basis van videobeelden. Wellicht inplannen voor een volgende vergadering? 

b RIB 9e en 9h willen we graag extra aandacht aan geven; 

b Aanvullingen voor profiel van de burgemeester graag mailen naar Ko voor a.s. donderdag 17 
december; 

b Navragen status aanmelding Henk, Elmer, Hans bestuurdersvergadering door Dick 

b Ko geeft terugkoppeling van mail met bedreigingen aan adres Koptische Kerk 

Besproken acties  

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1551/di [17.00u] Gemeenteraadsvergadering Ko   

1551/do [17.00u] Presidium Ko   

1551/vr [16.00u] Borrel met pers Allen   

Rondvraag 

b Henk geeft aan dat Andries Baart (o.a. WIJ-Eindhoven) wellicht een A-avond zal gaan vullen. Dit 
is een zeer interessante mogelijkheid om in de gaten te houden; 

b Ko geeft aan dat evaluatie WIJ-Eindhoven binnen de rekenkamercie. zal worden behandeld 

Sluiting 
Hans besluit de vergadering met gebed. 

 
M.v.g. Dick Siesling 
Secretaris 

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

