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Fractievergadering 18 januari 2016 
 

 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2016-01-18 
 
Aanwezig:  Elmer den Braven, Ko Jansen, Henk Jager, Magchiel Nieuwlaat, Dick Siesling 
Kopie:  ChristenUnie Brabant Zuid-Oost, Esam Ebid, Henk Elzenaar, Jan van Houwelingen, Hans 

Janson, Paul Prijt, Gerrit Siesling, Grieta Sonnemans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 Henk opent de vergadering met Bijbellezing uit Psalm 10, overdenking en gebed.  

 Magchiel Nieuwlaat is aanwezig tijdens deze vergadering 

 De volgende fractievergadering (25-jan, startend om 19.30u) zal de voorzitter van de Rekenkamer 
Cie. een gedeelte bijwonen. Dick zal deze vergadering openen. 

 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens bespreken we de 
afgelopen activiteiten, onder andere m.b.t. de omgevingswet. Hier zullen we in februari een vervolg aan 
geven. Daarna bespreken we de aankomende activiteiten, waaronder de verschillende cie. 
vergaderingen. Daaropvolgend bespreken we de overige zaken en is er ruimte voor de rondvraag. 
 

Besproken acties voor volgende fractievergadering 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1603 Felicitaties versturen richting R. Thijs vanwege 
fractievoorzitterschap 

Dick  1603 

1603 Bericht versturen naar F. van den Broek vanwege 
neerleggen raadslidmaatschap 

Dick  1603 

1603 Griffie vragen voor nieuwe ‘smoelenboekjes’ Dick  1603 

1603 Omgevingswet bespreken met Hermen Henk  1605 

1603 Uitnodigingen versturen sessie (V)echtscheiding en kind. 
Sessie gepland op ma. 29 februari 2016 om 19.30u 

Dick  1606 

1603 [ma, 1-2-2016] fractievergadering in teken van 
effectiviteit fractiewerk. O.a. functioneren, verbeteringen, 
betrekken achterban etc. 

Allen  1605 

 
 

Overige zaken 

 Notulen ook sturen naar bestuur van de kiesvereniging Brabant Zuid-Oost; 
 

Rondvraag 

 Henk is de volgende fractievergadering afwezig; 

 Ko vraagt of de fractievergaderingen voor de komende maanden weer ingepland kunnen worden? Dit 
zal Dick in Google Agenda invoeren. De fractievergaderingen in de even-weken beginnen vroeg (om 
18.30u); 

 Magchiel vraagt naar genodigden nieuwjaarsreceptie. Dick vraagt na bij griffie hoe en aan wie de 
uitnodigingen zijn verstuurd 

 

Sluiting 
Henk 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

