Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016
Periode 1 januari 2016 – 31 december 2017
Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Brede Beweging LinksOm (BBL) in 2016.
Over de leden
BBL maakt onderscheid tussen de leden: we hebben leden die BBL steunen. Dit noemen we
steunleden en we hebben leden die vrijwilliger worden en een passende taak oppakken, dit noemen
we actieve leden.
In 2016 had BBL 5 steunleden en 17 actieve leden. BBL had totaal in 2016 22 leden. Helaas hebben 2
leden hun lidmaatschap opgezegd in 2016. Op 31-12-2016 had BBL 20 leden.
Over het bestuur
Het bestuur is ongewijzigd geweest in 2016.
Het bestuur van de Vereniging Brede Beweging LinksOm bestaat uit:
Voorzitter:
Patrick van der Voort
Secretaris:
Ernest Maas
Penningmeester:
Anke van Hest
Algemeen bestuurslid:
Dennis Grotenhuizen
Gemeenteraad Eindhoven
BBL heeft een gemeenteraadsfractie en zit met 2 raadszetels in de gemeenteraad van Eindhoven. Dit
zijn: fractievoorzitter Patrick van der Voort en raadslid Ernest Maas.
Over zeer uiteenlopende onderwerpen heeft BBL raadsvragen gesteld en/of het woord gevoerd in de
commissies en raadsvergaderingen. O.a. over:
 Handhaving Sociaal Domein
 vergunning van zendmast de Croy
 Het jaarverslag Gemeenteraad 2015
 WIJeindhoven gerelateerde onderwerpen
 Privatisering van het Eindhovense IJssportcentrum
 Commissienotitie Eenzaamheid
 Meerjaren financiering Brainport Develpment
 Dossier Tongelreep
 Raadsvoorstel Internationale School
 Kadernota 2017
 Jaarrekening 2015
 Stimulerende bijstandsregeling
 Discussienota Vier Diversiteit
 Taxibeleid
 Begroting 2017
 Sport en beweegvisie 2016-2020
 Raadsvoorstel cliëntenparticipatie in nieuw perspectief
BBL heeft zelf de volgende amendementen en moties ingediend:
 Amendement voor een rechtvaardigheidstoets (geen meerderheid gehaald)
 Moties n.a.v. de kadernota 2017 (na gedeeltelijke toezeggingen van de wethouder zijn ze
terug getrokken).
 2 amendementen op het ontwerpraadsbesluit Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief (met
een meerderheid aangenomen waardoor het raadsvoorstel werd aangepast)

Verder heeft BBL aan een heel groot aantal amendementen en moties meegewerkt om ze goed te
formuleren en/of mede ondertekend.
Beiden raadsleden en verschillende actieve leden zijn aanwezig geweest bij een aantal werkbezoeken
en politieke debatten.
Vergaderingen
Op de maandagavonden, met uitzondering van de schoolvakanties, zijn er fractievergaderingen waar
veel actieve leden bij aansluiten.
Op de dinsdagavonden, met uitzondering van de schoolvakanties, is afwisselend wekelijks een
informatie-avond, een meningsvormende-avond of een raadsvergadering. De informatieavonden zijn
meestal openbaar waardoor het mogelijk was voor actieve leden die niet in de raad zitten aan te
sluiten en indien gewenst mee te praten. Meningsvormende-avonden en raadsvergaderingen kunnen
alleen door de raadsleden deelgenomen worden.
Opsomming activiteiten in chronologische volgorde:
Januari: een nieuwjaarsreceptie voor leden en andere geïnteresseerde mensen. Tijdens deze avond is
er kort terug gekeken op het afgelopen jaar maar vooral vooruit gekeken.
Maart: studiedag waar 6 leden aan deelgenomen hebben.
Mei: deelgenomen aan de landelijke TTIP actiedag.
Juni: BBL en GroenLinks hebben een informatiebijeenkomst georganiseerd over mondiale
bewustwording.
Juli: studiedag waar 5 leden aan deelgenomen hebben.
September: afscheid burgemeester Rob van Gijzel.
September: ontspannen nazomer samenzijn.
BBL zoekt de samenwerking op
Zowel binnen als buiten de raad zoekt BBL met veel verschillende organisaties de samenwerking op.
O.a. met:
 Verschillende cliëntenraden
 Vakbonden
 Verschillende milieuorganisaties
 Bewoners- of buurtverenigingen
 Belangenorganisaties
BBL op internet
BBL en alle belangrijkste activiteiten worden bijgehouden met social media: via Facebook en Twitter.
Verder onderhoudt BBL op een actieve manier een site op www.BBL040.nl. Deze wordt gevuld met
verslagen van de meeste activiteiten, de belangrijkste bijdragen van de raadsvergaderingen en de
raadscommissie. Maar er is ook ruimte van belangrijke landelijk politieke nieuws. Iedereen kan
reageren op elk bericht of een eigen bijdragen opsturen die na goedkeuring geplaatst wordt.

