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Fractievergadering 16 maart 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-3-16  
 
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 

 Henk opent de vergadering met Bijbellezing, overdenking en gebed. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld. Vervolgens bespreken we de afgelopen Cie. 
vergaderingen en wordt er een terugkoppeling gegeven van de bezoeken aan de WIJteams. Voor de cie. 
MO m.b.t. ‘PGB’ heeft de wethouder de toezegging gedaan dat er gelet zal worden op specifieke gevallen 
die tussen wal en schip geraken vanwege de overheveling naar de SVB. Inzake ‘het horecabeleid’ is het 
van belang dat er aandacht is voor de omwonenden wanneer er gesproken wordt over het verruimen van 
de openingstijden horeca en de mogelijke consequenties van het vergemakkelijken van het 
alcoholgebruik. Vervolgens bespreken de aankomende zaken, zoals de raadsvergadering. Daarna 
bespreken we de ingekomen stukken. In de stukken die we behandelen merken we dat het belang van 
kerk- en geloofsgemeenschappen voor de stad vaak onderschat wordt. We zien het daarom als een van 
onze taken om dit belang te blijven benadrukken. Tot slot is er ruimte voor de rondvraag.  
 

Overige zaken 

 Raadsvoorstel ‘Mantelzorgcompliment’ door wethouder toegezegd begin Mei. Staat op actielijst. 

 Ko, Elmer en Henk zullen 17-03-2015 even contact hebben m.b.t. moeilijke discussie Hurk-Croy 

 Henk neemt deel aan klankbordgroep bedrijventerreinennota. Dick zal dit doorgeven aan griffie. 

 Hans stelt aan NIZ voor (ingekomen mail d.d. 16-03-2015) om het IDOE te benaderen.  

 Etentje bij fam. Bareman 20-03-2015 voor de fractieleden plus aanhang. Zie mail Dick voor verdere 
info. 

 Henk zal tijdens raadsvergadering 17-03-2015 benoemd worden als Cie. lid RV en MO. 

 

Besproken acties voor volgende fractievergadering in week 13 op 30 maart 18.00 uur (1513) 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1452 Bezoeken Het Goed op 17-03-2015 zie mail Hans  1512 

1512 Bezoek aan WIJteam Strijp-Oost 17-03-2015 Hans  1512 

1512 Gesprek met klachtenfunctionaris inzake transitie zorg 
20-03-2015 

Dick Ko 1512 

 

Rondvraag 

 Ko doet verslag van bezoek aan bespreking MVO bij de Lage Landen. 

 Fractievergadering van 6 april (Tweede Paasdag) vervalt. 

 Dick vraagt aandacht voor vluchtelingen in de knel en optie om een afspraak met hen te maken. 
 

Sluiting 

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


