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Fractievergadering 9 maart 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-3-9  
 
Aanwezig:  Ko Jansen, Elmer den Braven, Hans Janson, Henk Jager, Dick Siesling 
Kopie:  Esam Ebid, Jan van Houwelingen, Magchiel Nieuwlaat, Paul Prijt, Gerrit Siesling, Grieta 

Sonnemans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 Hans opent de vergadering met Bijbellezing en gebed. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld. Vervolgens bespreken we de afgelopen A-
activiteiten en bijeenkomsten. Inzake de ‘schuldenproblematiek’ is het belangrijk dat er persoonlijk contact 
is tussen ambtenaar en cliënt. Daarnaast is het moeilijk om succes van de aanpak (pilot) te meten. T.a.v. 
‘financiering onderhoud’ is de verwachting dat er de komende periode grote kosten gemaakt zullen 
worden aan het onderhoud van de wegen. Ko heeft bezoek gebracht aan een vergadering van het 
Vredesburo en geeft kort een terugkoppeling. Voor de komende Cie. vergaderingen is het voor het 
onderdeel ‘mantelzorgcompliment’ binnen de Cie. MO van belang om te benadrukken dat we dit willen 
blijven koesteren en dat het niet inkomensafhankelijk gemaakt moet worden. Daarnaast missen we binnen 
de effectindicatoren 2.2.2. nog steeds kerken en geloofsinstellingen als belangrijke stakeholders die 
invloed hebben op het percentage Eindhovenaren die niet meedoen in de maatschappij. Vervolgens 
bespreken we de ingekomen stukken, lopende acties en is er gelegenheid voor de  rondvraag.  
 

Overige zaken 

 Hans zal vragen van bestuurdersvereniging en transitie in de zorg doornemen voor rondvraag Cie. 
MO 

 Stemmen in met motie ‘G1000’ van PVDA. Zie mail Ko.  

 Dropbox link werkt niet. Dick zal dit z.s.m. verhelpen en nieuwe link naar anderen versturen.  

 CU etentje op 20 maart a.s. om 18.30 uur. Zie mail Dick voor adres. 

 

Besproken acties voor volgende fractievergadering in week 12 op 16 maart (1512) 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1511 Bezoek WIJteam Woensel 10-3-2015 Ko  1511 

1511 Bezoek WIJteam Woensel-noord 11-3-2015 Hans  1511 

1511 Bezoek WIJteam Woensel-noordoost 12-3-2015 Elmer  1511 

1511 Flyeren verkiezing PS 2015 Winkelcentrum Woensel 14-
3-2015 

Ko  1511 

1511 Inplannen extra vergadering toekomstige acties CU Dick Ko 1511 

 

Rondvraag 

 Henk vraagt of er de mogelijkheid is om de fractievergaderingen in de ‘even’ weken eerder te laten 
beginnen vanwege andere afspraken. Afgesproken wordt om deze vergaderingen om 18.00 uur te 
beginnen op het stadhuis. Start vanaf week 12.  

 Ko geeft terugkoppeling flyeractie in het Winkelcentrum Woensel t.b.v. verkiezing PS.  
 

Sluiting 

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


