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Fractievergadering 1 juni 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-6-1  
 
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 

 Ko opent de vergadering met Bijbellezing van Marcus 2, overdenking en gebed. 

 Tijdens de vergadering brengt de nieuwe voorzitter van de rekenkamercie. een bezoek aan de fractie. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld. Vervolgens bespreken we de onderwerpen die 
voor de rekenkamercie. van belang kunnen zijn, zoals het duurzaamheidsbeleid en ODZOB. Daarna 
bespreken we de aankomende zaken, zoals de gemeenteraadvergadering. Hierin speelt vooral de, door 
ons ingestemde, actuele motie m.b.t. het IJssportcentrum van SP een belangrijke rol. Wel stellen we nog 
aanvullende technische vragen in de komende Cie. vergadering.   Na de kennismaking met de nieuwe 
voorzitter van de rekenkamercie. bespreken we de afgelopen activiteiten. Het dashboard sociaal domein 
geeft veel informatie maar er moet niet vanuit gegaan worden dat we hiermee alles onder controle 
hebben. Positief zijn we over de activiteiten van Springplank 040 waarbij daklozen worden geholpen aan 
werk en een thuis. Veel blijft onduidelijk rondom de beantwoording van onze vragen m.b.t. Roze Zaterdag 
2014. Dit zal in de cie. vergadering EM van 23 juni a.s. verder worden behandeld. Tot slot bespreken we 
de overige acties en is er ruimte voor de rondvraag. 
 

Overige zaken 

 Elmer neemt deel aan adoptieteam ODZOB. Hans eventueel, wanneer nodig. Dick geeft door aan 
griffie; 

 Volgende fractievergadering staat in het teken van het bespreken van de jaarrekening en het 
doornemen van inzichten m.b.t. de kadernota. Graag de kadernota voorafgaande aan deze 
vergadering doornemen  
 

Besproken acties voor volgende fractievergadering in week 24 op 8 juni (1524) 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1520 Technische vragen kadernota 2016 indienen bij Hans 
voor 10-06-2015 

Allen  1524 

1523 8-6-2015 Bezoek expertmeeting bedrijventerreinennota Hans  1524 

1523 9-6-2015 Gecombineerde cie. vergadering Jaarrekening Ko Elmer 1524 

1523 11-6-2015 Presentatie Alderstafel  Hans  1524 

1523 12-6-2015 Jubileum voedselbank Ko  1524 

 

Rondvraag 

 Dick is afwezig in week 24. Hans neemt de secretariële taak over tijdens aankomende 
fractievergadering 
 

Sluiting 
Dick besluit de vergadering met gebed. 

 
M.v.g. Dick Siesling.  
Secretaris 


