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Fractievergadering 22 juni 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-6-22  
 
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 

 Hans opent de vergadering met Bijbellezing van Galaten 5, overdenking en gebed. 

 De volgende fractievergadering zal door Ko worden geopend. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt met enige correctie vastgesteld. Vervolgens bespreken we de 
vergaderingen en activiteiten van vorige week. M.b.t. de Cie. RV komt het de zorgvuldigheid ten goede 
om, mocht dit in de cie aan de orde komen, de ontwikkelingen inzake HOV na het zomerreces te 
bespreken. In de raadsvergadering m.b.t. de jaarrekening hebben we, ondanks goede resultaten, 
aangegeven dat welvaart en rijkdom geen vanzelfsprekendheid is. Een bescheiden en dankbare houding 
ligt wat ons betreft dan ook ten grondslag voor het werk van de gemeente, nu en in de toekomst. Daarna 
bespreken we de komende activiteiten. Het gevaar van de pilot Hennepteelt binnen de Cie. FB is de 
impliciete goedkeuring die er achter schuilt. Ook hebben we zorgen omtrent de criteria van slagen van 
een dergelijke pilot. We zijn voor het handhaven van het I-Criterium, maar erkennen tegelijk dat het bijna 
een onhoudbare zaak is die vooral op landelijk niveau besproken moet worden. Tot slot bespreken we de 
overige acties en is er ruimte voor de rondvraag.   
 

Overige zaken 

 In toerbeurt wordt er door iedere fractielid deelgenomen aan gemeenteraadvergaderingen. 
Vooral wanneer er inhoudelijke kennis is vereist kunnen Cie.leden Ko daarbij ondersteunen. 

 Cie. verdeling kadernota week 27:  
FB: Elmer, Henk // MO: Ko, Hans // EM: Hans, Ko // RV: Henk, Elmer 

 Elmer neemt deel aan Iftar maaltijd. Hij zal zichzelf aanmelden. 

 Maandag 13 juli a.s. is de laatste fractievergadering voor het zomerreces. Deze begint om 
19:30 uur en vindt plaats bij Ko. Na afloop is er een afsluitende borrel. 

 De eerstvolgende fractievergadering na het zomerreces staat gepland op 31 augustus om 
18.00 uur. Locatie volgt. 

Besproken acties  

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1526 [wo 24 juni, 19:30u] Raadsledenbijeenkomst Ladder 
voor duurzame verstedelijking 

Henk  1526 

1526 [ma 29 juni, 18:00u] Rwg. Sociaal Domein Ko  1527 

1526 [ma 29 juni, 18:30u] klankbordgroep 
bedrijventerreinennota 

Henk  1527 

1526 [di 30 juni, 15:00u] extra gemeenteraadvergadering ivm 
Alderstafel 

Ko Hans 1527 

1526 [wo 1 juli, 20:00u] Cie EM informatiebijeenkomst 
luchtkwaliteit 

Hans Ko 1527 

1526 [ma 13 juli, 17:00u] Extra vergadering Cie. MO Hans Henk 1529 

1526 [ma 13 juli, 17:30u] Presentatie Internationale School Elmer  1529 

 

Rondvraag 

geen 
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Sluiting 
Ko besluit de vergadering met gebed. 

 
M.v.g. Dick Siesling.  
Secretaris 


