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Fractievergadering 16 november 2015 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-11-16 
 
Aanwezig:  Ko Jansen, Hans Janson, Elmer den Braven, Dick Siesling 
Kopie:  Esam Ebid, Jan van Houwelingen, Henk Jager, Magchiel Nieuwlaat, Paul Prijt, Gerrit 

Siesling, Grieta Sonnemans, Frans Visscher. 

Opening & mededelingen 

 Hans opent de vergadering met Bijbellezing, overdenking en gebed.  

 Volgende vergadering op 23 november om 18.30 uur. Opening door Henk. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering worden met wijzigingen vastgesteld. Vervolgens bespreken we de 
activiteiten van de afgelopen twee weken. We zijn voorzichtig positief wat betreft de verzelfstandiging van 
het van Abbe museum. Toch blijft het vaag waarom zij nu eigenlijk zelfstandig willen zijn. Vervolgens 
bespreken we de komende activiteiten, waaronder cultuuronderwijs. We zijn van mening dat 
cultuuronderwijs beschikbaar moet zijn voor de jeugd. Inzake de bijstandsregeling willen we graag wat 
meer duidelijkheid omtrent de indicatoren van de proef. Wanneer is de proef geslaagd? Vervolgens 
bespreken we de toezegging van de WH omtrent het evenementenbeleid. Tot slot is er ruimte voor de 
rondvraag. 
 
Overige zaken 

 Hans zal Christo Weijs input vragen m.b.t. traject verzelfstandiging van Abbe museum; 

 Check de afsprakenlijsten van de wethouders; 

 A-activiteit kind en echtscheiding waar wij een bijdrage aan leveren, staat gepland op 1 december 
(specifieke tijd volgt nog). We hebben hiervoor drie deskundigen uitgenodigd die hier over zullen 
spreken. De wethouder is hier ook bij aanwezig.  

 Magchiel uitnodigen om regelmatig de fractievergaderingen bij te wonen. Dick zal navraag doen.  

 Alle cie.leden willen graag deelnemen aan Personal Branding en Debattraining in 2016; 
 

Besproken acties voor volgende fractievergadering 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 houder Eind 

datum 

1547/di [15.00u] Rekenkamercie. Ko  1547 

1547/di [13.00-14.00u, fractiekamer] Bespreking 
Cultuuronderwijs 

Ko Hans 1547 

1547/di [17.00-19.30u] Cie. EM Hans Ko 1547 

1547/di [17.00-18.00u] Cie. MO Henk Elmer? 1547 

1547/di [18.00-19.30u] Cie. EM 1
e
 helft 1

e
 Elmer 1

e
 Henk 1547 

[20.15-22.30u] Cie. EM 2
e
 helft 2

e
 Hans 2

e
 Ko 

1547/di [20.15u-?] Cie. RV Henk Elmer 1547 

1547/za [10.00u] Ledencongres CU Ko  1547 

1547/do Partijen uit het veld uitnodigen om deel te nemen aan 
de A-activiteit ‘Kind en Echtscheiding’ op 1 december 

Dick  1547 

1549/ma [18.00u] Technische toelichting BIC Ko  1549 

 

Rondvraag 
geen 

 

Henk besluit de vergadering met gebed. 
 
M.v.g. Dick Siesling 
Secretaris  


