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Fractievergadering 31 augustus 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-8-31  
 
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, overdenking en gebed. 

 De volgende fractievergadering (14-9-2015) zal door Henk worden geopend en begint om 19.30 uur. 

 

Bespreking 

Na een vakantieperiode mogen we weer aan de slag! We bespreken de activiteiten van vorige weken, 
zoals de bestuurdersdag. Vervolgens bespreken we de aankomende zaken, zoals twee 
commissievergaderingen. We vinden het belangrijk dat de regeldruk op ambtenaren omtrent de 
bijstandsregeling (Cie. EM, stimulerende bijstandsregeling) moet worden verminderd. Het starten van het 
experiment moet niet worden verhinderd door een kleine groep ‘spelbedervers’.  
 
Overige zaken 

 Aandacht geven aan inzet OVO en het project ‘Zilveren Kracht’. Met name het belang van 
ouderen die zich als vrijwilliger inzetten in de wijken.  

 Denk na over vragen die je zou willen stellen tijdens de training op 19 september a.s. Stuur deze 
vervolgens naar Dick (uiterlijk 4 september a.s.). 

 Dick zal ook informeren of er vragen zijn binnen fractie Best t.b.v. training op 19 september. 

 De verdeling van de activiteiten in week 37 is per mail naar de fractie verzonden. 

 Ko zorgt voor plaatsing artikel ‘Gele kaart voor wethouder v. Kaathoven’.  
 

 

Besproken acties  

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1528 Motie Kind en relatieproblemen WH beoordelen  van 
notitie 

Hans  1537 

1536 [ma 14 sep] Klankbordgroep Bedrijventerreinennota Henk  1538 

1528 [za 19 sep] Trainingsdag CU Eindhoven en Best Dick  1538 

 

Rondvraag 

 Ko geeft aan dat Alders weer zal moeten proberen om een gedragen advies te formuleren m.b.t. 
Eindhoven Airport 

 Ko vraagt om een extra vergadering in te plannen t.b.v. het doornemen van de begroting 

 Dick geeft aan dat hij een aantal fractievergaderingen niet aanwezig kan zijn (14-9, 28-9, 5-10). 
Hans zal dan de taken van Dick tijdens de fractievergaderingen overnemen. 

 

Sluiting 
Henk besluit de vergadering met gebed. 
 

M.v.g. Dick Siesling.  
Secretaris 
 


