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Fractievergadering 29 juni 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-6-29  
 
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 Galaten 6, overdenking en gebed. 

 De volgende fractievergadering (6-7-2015) zal door Dick worden geopend. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt met enige correctie vastgesteld. Vervolgens bespreken we 
activiteiten van vorige week. M.b.t. de Cie. FB en de pilot Hennepteelt blijven we bij ons standpunt dat het 
niet juist is dat de overheid zelf softdrugs gaat produceren. Voor de Cie. RV inzake het IHP moet de 
gemeente als een betrouwbare partner gezien worden. Daarom past het niet dat de gemeente breekt in 
het overleg met schoolbesturen. Binnen de Cie. EM inzake Roze Zaterdag 2014 hebben we bijval 
gekregen van andere partijen voor wat betreft de zwakke evaluatie van het evenement. Toekomstige 
evenementen zullen strenger worden geëvalueerd. Hiermee is, wat ons betreft, het onderwerp van tafel. 
Daarna bespreken we de aankomende zaken, zoals de cie. vergaderingen m.b.t. de kadernota.  Tot slot 
bespreken we de overige acties,ingekomen moties en is er ruimte voor de rondvraag.   
 

Overige zaken 

 Elmer geeft eerste aanzet voor visie op vastgoed; 

 Ieder fractielid neemt de kadernota door aan de hand van ons verkiezingsprogramma. We 
zullen dit vervolgens in de fractievergadering van 13 juli a.s. bespreken;  

 Wij stemmen in met de motie van GL en PVDA m.b.t. onterecht geïnde boetes; 

 Wij stemmen in met de motie van GL m.b.t. inbreng Alderstafel. 
 

Besproken acties  

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1527 [do 9 juli, 21.58u] Iftar Maaltijd Elmer, Ko, Dick gaan Elmer Ko 1528 

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 
 

Sluiting 
Dick besluit de vergadering met gebed. 

 
M.v.g. Dick Siesling.  
Secretaris 


