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Fractievergadering 19 januari 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-01-19 
 
Aanwezig:  Ko Jansen, Elmer den Braven, Hans Janson, Dick Siesling 
Afwezig: Henk Jager (m.k.a.) 
Kopie:  Esam Ebid, Jan van Houwelingen, Magchiel Nieuwlaat, Paul Prijt, Gerrit Siesling, Grieta 

Sonnenmans, Frans Visscher. 
 

Opening & mededelingen 

 Hans opent de vergadering met lezing van Lucas 6, overdenking en gebed. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld. Vervolgens bespreken we de afgelopen A-
avonden. Vooral de communicatie tussen partijen wil nog wel eens onvoldoende zijn. Ook is de 
verwachting dat er wat discussie kan ontstaan binnen de Cie. m.b.t. het rapport ‘Vastgoed op Orde’. Als 
vierde punt bespreken we de vier commissies met extra aandacht voor de verdeling nu Henk mee gaat 
draaien.  Voor de Cie. MO is voor het PGB belangrijk om te zorgen dat de controle en 
verantwoordelijkheid bij de zorgvrager blijft en dat de generalist daarbij eerst passende hulp zoekt in de 
persoonlijke kring. Als vijfde en zesde punt bespreken we de ingekomen stukken en openstaande acties.  
 

Overige zaken 

 

Verdeling commissies Eerste Cie. Tweede Cie. 

Elmer FB RV 

Hans EM MO 

Henk RV MO 

Ko MO EM, RV, FB 

 

Acties voor komende periode 

Activiteit: Door: 

Voorbereiden, deelnemen cie-vergaderingen Allen 

Monitoren voortgang GGD: hoe verloopt de communicatie? Hans 

Nadenken over te stellen vragen mbt woonboten in Hurk-Croy. Wat is de toekomst? Ko en Hans 

Monitoren Meesterbeurs. Positief gevoel bij deze ontwikkeling Hans 

Uitzoeken Roze zaterdag. Met name uit info van gedupeerde partijen Ko en Hans 

Gesprek met ontevreden burger 23 januari over WMO en 14040. Zie mail Dick Ko, Hans, Dick 

Training voor fractie gezamenlijk met Best voorleggen aan griffie Dick 

Lijst opstellen diaconale activiteiten in de stad Dick 

Etentje met fractie en aanhang Dick 

Aan griffie doorgeven wat de verdeling van de Cie’s is Dick 

 

Rondvraag 

 Ondersteuningsverklaringen voor provinciale verkiezingen worden door de leden verzameld en 
doorgestuurd naar Ko. Meer informatie is te vinden in de mail van Ko van 20 januari.  

 

Sluiting 

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


