
 

Eindhoven   Blad 1 van 1 
  

 

Fractievergadering 15 juni 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-6-15  
 
Aanwezig:  Ko Jansen, Hans Janson, Elmer den Braven, Henk Jager, Dick Siesling 
Kopie:  Esam Ebid, Jan van Houwelingen, Magchiel Nieuwlaat, Paul Prijt, Gerrit Siesling, Grieta 

Sonnemans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 Henk opent de vergadering met Bijbellezing van Spreuken 3, overdenking en gebed. 

 De volgende fractievergadering zal door Hans worden geopend. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld. Vervolgens bespreken we de vergaderingen en 
activiteiten van vorige week. Zo is de financiële onderbouwing van de sportvisie 2015-2019 niet 
inzichtelijk. Daarna bespreken we de komende vergaderingen van de Cie’s EM en RV. Een belangrijk 
onderdeel daarbinnen is de ontwikkelingen rondom het Muziekgebouw. Het verlagen van het 
ambitieniveau lijkt wat ons betreft geen geschikt alternatief. Daaropvolgend bespreken we de 
binnengekomen amendementen en moties die tijdens de gemeenteraadvergadering zullen worden 
behandeld. Ook kijken we vooruit naar de activiteiten in week 26 en 27.  Tot slot bespreken we de 
lopende acties en is er ruimte voor de rondvraag.  
 

Overige zaken 

 De volgende fractievergaderingen (22 én 29 juni a.s) beginnen om 19.30 uur.  

 In juli hebben we nog twee fractievergaderingen, nl. op 6 en 13 juli 

 Na het zomerreces plannen we iedere maandag een fractievergadering (m.u.v. feestdagen e.d.). In de 
even weken beginnen deze om 18.00 uur en in de oneven weken om 19.30 uur. 

 Afsluiting van het seizoen wordt geregeld door Dick. Waarschijnlijk 16 of 20 juli. Verdere info komt per 
mail. 

 Gezamenlijke bijeenkomst fracties Best en Eindhoven met medewerking van Egbert Schuurman staat 
gepland voor een zaterdag in september (m.u.v. 12 september). Dick krijgt nog reactie van fractie 
Best. 
 

Besproken acties  

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1525 Cie. FB mbt kadernota op 30-6 van 17:00 uur Elmer Henk 1527 

1525 Cie. MO mbt kadernota op 30-6 van 17:00 uur Ko Hans 1527 

1525 Cie. EM mbt kadernota op 30-6 van 20:15 uur Hans Ko 1527 

1525 Cie. RV mbt kadernota op 30-6 van 20:15 uur Henk Elmer 1527 

 

Rondvraag 

 Hans vraagt hoe het zit met scholing van fractieleden? De griffie geeft aan dat raadsleden daarvoor 
een eigen scholingsbudget hebben. Cie. leden en overige fractieleden kunnen alleen in 
groepsverband een training volgen uit een ander scholingsbudget (van de fractie). Deze training mag 
ook door de ChristenUnie worden gegeven.   

 Ko prikt samen met Henk een geschikte datum voor een functioneringsgesprek 
 

Sluiting 
Hans besluit de vergadering met gebed. 

 
M.v.g. Dick Siesling.  
Secretaris 


