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Fractievergadering 11 mei 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, De Bron 
Datum:  2015-5-11  
 
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 Mattheus 28, overdenking en gebed. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld. Vervolgens bespreken we de afgelopen Cie. 
avonden en overige activiteiten. Voor de Cie. FB is het van belang dat de recente bedreigingen en 
vernielingen aan het adres van de Koptische kerk worden meegenomen door het college. Daarna 
bespreken we de aankomende gemeenteraadsvergadering, de jaarrekening en kadernota, en de 
verdeling we de komende A-activiteiten. De belangrijkste punten van het bezoek van de Henri van Abben 
stichting aan onze fractie zijn: het vechten tegen negatief imago monumenten; de versnippering van 
gebieden onder verschillende wethouders; positie H.v.A. stichting is vooral beschermen en waken. 
Daarnaast wil de stichting zich liever niet voegen in een formele adviserende rol, omdat hierdoor de 
onafhankelijkheid van de stichting wordt aangetast en de stichting mede verantwoordelijk kan worden 
gehouden voor het gekozen beleid. Tot slot bespreken we de overige acties en is er ruimte voor de 
rondvraag. 
 

Overige zaken 

 Elmer neemt deel aan adoptieteam ODZOB; 

 Hans neemt deel aan adoptieteam Eindhoven Airport (optioneel). 
 

Besproken acties voor volgende fractievergadering in week 23 op 1 juni (1523) 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1520 Bespreken Roze zaterdag 2014 Ko Hans 1522 

1520 Technische vragen jaarrekening 2014 indienen bij Dick 
voor 20-05-2015 

Allen  1521 

1520 Technische vragen kadernota 2016 indienen bij Dick 
voor 10-06-2015 

Allen  1524 

1520 Aanleveren belangrijke punten voor Rekenkamer Cie. bij 
Dick voor 22-05-2015 

Allen  1521 

1520 Bezoek Carla Dik-Faber aan Eindhoven Airport 15-05-
2015 

Ko Hans 1520 

 

Rondvraag 

 Volgende fractievergadering op 1-06-2015 om 19.30 uur in de fractiekamer. 
 

Sluiting 
Ko besluit de vergadering met gebed. 

 
M.v.g. Dick Siesling.  
Secretaris 


