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Fractievergadering 30 maart 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-3-30  
 
Aanwezig:  Ko Jansen, Hans Janson, Henk Jager, Dick Siesling 
Afwezig: Elmer den Braven (m.k.a) 
Kopie:  Esam Ebid, Jan van Houwelingen, Magchiel Nieuwlaat, Paul Prijt, Gerrit Siesling, Grieta 

Sonnemans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 Ko opent de vergadering met Bijbellezing van Romeinen 6, overdenking en gebed. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld. Vervolgens bespreken we de afgelopen A 
avonden en overige activiteiten. Met name het bezoek aan Het Goed heeft een positief beeld 
achtergelaten. Mooi om te zien hoe medewerkers, bijvoorbeeld afkomstig uit de reclassering, begeleid 
worden. Als vierde punt bespreken we de aankomende zaken, waaronder de Cie. vergaderingen en de 
Gemeenteraadsvergadering. Daarna bespreken we de ingekomen stukken en de overige acties. Tot slot 
is er ruimte voor de rondvraag.  
 

Overige zaken 

 De status van het onderwerp Roze Zaterdag wordt nagevraagd bij de wethouder  

 Henk en Ko verdiepen zich in het onderwerp MPG. Welke afspraken zijn er gemaakt? 

 Ko doorgeven aan presidium dat we teleurgesteld zijn in de manier waarop een agendapunt binnen 
een Cie.vergadering wordt uitgesteld en (op het laatste moment) wordt verwijderd terwijl voor dit 
betreffende agendapunt gasten zijn uitgenodigd.  

 Dick zorgt voor archivering van uitgaande post. Graag hier rekening mee te houden bij het versturen 
van schriftelijke antwoorden aan derden. 

 Verdeling van de komende A-activiteiten op 14 april a.s. is naar alle fractieleden gemaild.  
 

Besproken acties voor volgende fractievergadering in week 17 op 20 april (1517) 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1514 Terugkoppeling Cie. vergaderingen naar Ko voor GR 
12.00 uur 7-4-2015 

Allen Ko 1515 

1514 Plannen vergadering met van Abbe stichting bij de Bron Dick Henk 1517 

1514 Koerdische gemeenschap uitnodigen voor gesprek Dick Ko 1550 

1514 Extra vragen stellen indien nodig WMO en PGB zie 
notitie op de mail 

Ko Hans 1517 

1514 Bezoek VO bijeenkomst op 16-4-2015 Stedelijk College, 
Oude Bosschebaan  

Hans  1517 

 

Rondvraag 

 Ko doet verslag van bezoek aan Hermen in Den Bosch i.v.m. zijn beëdiging 

 Dick vraagt naar stand van zaken experimentele Wietteelt. Ko houdt de vinger aan de pols en geeft 
aan dat Hermen hier vanuit provincie ook aandacht voor heeft. 

 Dick vraagt om 18 mei a.s. om 19.30 uur te reserveren voor extra vergadering m.b.t. het in kaart 
brengen van belangrijke thema’s voor fractie. 
 

Sluiting 
Hans besluit de vergadering met gebed. 

M.v.g. Dick Siesling.  
Secretaris 


