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Fractievergadering 21 september 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-9-21  
 
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 

 Henk opent de vergadering met Bijbellezing, overdenking en gebed. 

 De volgende fractievergadering (28-9-2015) zal door Elmer worden geopend en begint om 18.00 uur 
en staat o.a. in het teken van het bespreken van de technische vragen m.b.t. de begroting 2016 

 

Bespreking 

De vorige notulen wordt na enige correctie vastgesteld. Vervolgens bespreken we de activiteiten van 
afgelopen week. Met de transitie van jeugd en gezin vanuit provincie naar gemeente is de vraag naar de 
gevolgen van (v)echtscheidingen urgenter geworden. We wachten de reactie van de WH in deze dan ook 
met veel belangstelling af. Inzake het muziekgebouw en IHP is het goed om eens afstand te nemen van 
de verhitte discussie en na te denken over de toekomst op lange termijn. Blijft het concept passend in de 
tijd? Daarna bespreken we de komende zaken zoals de gemeenteraadsvergadering. Graag presenteren 
we de motie m.b.t. extra opvang vluchtelingen door de focus te leggen op het probleem wat zich nú en 
hier afspeelt waarbij we niet onbewogen kunnen toekijken en waarbij we gebruik moeten maken van de 
faciliteiten die een grote stad kan bieden aan vluchtelingen. ACM5A, niet voor de muziek uitlopen. ACM3 
stemmen we mee in. ACM4A hanteren we een positieve grondhouding. Tot slot is er ruimte voor de 
rondvraag.  
 
Overige zaken 

 Henk stuurt zijn bijdrage m.b.t. Bouvigne door naar Ko. Ontspannenheid en een constructieve 
houding moeten de boventoon voeren in dit debat.   

 Henk is aangemeld voor ontmoeting in het kader van de van Wassenhovestraat. Loopt via griffie. 

 Ko vraagt Bert Kamps om begroting 2016 door te nemen. 

 Dick vraagt Gerrit Siesling om begroting 2016 door te nemen. 

 Henk heeft iemand achter de hand die eventueel begroting 2016 kan doornemen. 

Besproken acties  

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1539/ma Uitnodigen griffie bezoek aan fractie Dick  1539 

1539/wo 23-9 Kobane, vrede in Syrië. Esam gaat mee Ko  1539 

1539/do 24-9 Fietsen zuidzorg Ko  1539 

1539/do 24-9 Stadsdebat armoede Ko Hans 1539 

1541/vr 9-10 Transitie jeugd en gezin Hans  1541 

1544/vr 30-10 15.00 uur rondetafelgesprek prostitutie Amersf. Allen  1544 

 

Rondvraag 

 Lijst met raadswerkgroepen wordt door Dick verspreid via de mail. Bespreken aankomende 
fractievergadering 

 

Sluiting 
Elmer besluit de vergadering met gebed. 
 

M.v.g. Dick Siesling.  
Secretaris 
 


