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Fractievergadering 26 januari 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-01-26 
 
Aanwezig:  Ko Jansen, Elmer den Braven, Hans Janson, Dick Siesling 
Afwezig: Henk Jager (m.k.a.) 
Kopie:  Esam Ebid, Jan van Houwelingen, Magchiel Nieuwlaat, Paul Prijt, Gerrit Siesling, Grieta 

Sonnenmans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 Ko opent de vergadering met Bijbellezing, overdenking en gebed. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld en de Cie. verdeling geaccordeerd. Vervolgens 
bespreken we de afgelopen Cie. vergaderingen. Voor de Cie. RV is de vraag van belang wat het oplevert 
wanneer bewoners van de woonboten op de Hurk-Croy zouden vertrekken. Daarna bespreken we de 
activiteiten van de komende week, waaronder de raadsvergadering. De A-avond FB veiligheidsgevoel is 
een interessant thema en de A-avond FB-MO m.b.t. mensenhandel een lastige. Naast de onderwerpen 
vanuit het presidium worden de ingezonden stukken besproken, waaronder het onderzoek door het 
Ref.Dagblad m.b.t. het (afnemende) gebruik van het ambtsgebed binnen gemeenteraden. Een 
stiltemoment voor de raadsvergadering past beter bij de huidige situatie omdat het ambtsgebed voor de 
meeste geen waarde heeft. Ko heeft eerder in het Presidium voorgesteld om ook het stiltemoment te 
introduceren bij Cie. vergaderingen. Helaas bleek daar onvoldoende steun voor te zijn. 
 

Overige zaken 

 Alle aanwezige fractieleden stemmen voor om de cateringservice gratis te houden  

 

Besproken acties voor volgende vergadering in week 7 op 9 februari (1507) 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1452 Ontwikkelingen Roze Zaterdag Hans Ko 1507 

1505 Gesprek Ernest Maas mbt WMO en bereikbaarheid 
14040 

Ko  1507 

1505 Op site vermelden dank voor 
ondersteuningsverklaringen 

Dick  1507 

1505 Doorsturen nieuwsbrief Bestuurdersvereniging CU 
naar fractieleden 

Ko  1507 

1505 Mail opstellen naar alle CU leden met vermelding 
waar notulen en agenda’s te vinden zijn 

Dick  1507 

 

Rondvraag 

 Hans vraagt of het mogelijk is om de lopende actielijst voortaan te delen 

 Ko vraagt input voor functioneringsgesprek met Dick. Deze staat gepland op 9 februari a.s.  

 Hans geeft input m.b.t. stichting Roze Zaterdag 

 Hans vraagt of notulen en agenda’s van fractievergadering op de site gezet kunnen worden zodat 
deze voor anderen gemakkelijk te lezen zijn  

 Ko vraagt om meer acties vanuit eigen initiatief. Hiervoor kun je ook nieuwsbrief van 
bestuursvereniging gebruiken 

 

Sluiting 

Elmer besluit de vergadering met gebed. 
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M.v.g. Dick Siesling.  
Secretaris 
 
 
Bijlage 1 – LOPENDE ACTIES 
 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1505 Discussienota Experimentele Wietteelt Allen  1509 

1450 Training debatteren gezamenlijk voor de fractie en 
eventueel fractie Best voorleggen griffie 

Dick  1510 

1449 Etentje fractie bij Bareman Dick  1510 

1505 Bezoek H.v.A. stichting tijdens fractievergadering Dick  1510 

1452 Uitnodiging van Het Goed op 17-03-2015 zie mail Allen  1512 

1448 Bed bad brood en begeleiding monitoren Ko  1550 

1448 Bezoek griffie aan fractie Dick  1550 

1452 Monitoren ontwikkelingen Stedelijk Kompas Ko  1550 

1503 Afspraak plannen diverse dominees Dick  1550 

1503 Diaconale activiteiten in kaart brengen Dick  1550 

1503 Monitoren ontwikkelingen Meesterbeurs Hans  1550 

 


