Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017
Periode 1 januari 2017 – 31 december 2017
Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Brede Beweging LinksOm (BBL) in 2017.
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 2017 had BBL 6 steunleden en 26 actieve leden. BBL had totaal in 2016 32 leden. Helaas hebben
een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd . Op 31-12-2016 had BBL 29 leden.
Over het bestuur
Het bestuur is ongewijzigd geweest in 2017.
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 Grotenhuis
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:
 Plaatsing van verkeerslichten op het Floraplein;
 Participatie en generalisten WIJeindhoven;
 Communicatie en ondersteuning uitkeringsgerechtigden PW;
 Voorgenomen verkoop Gabriel Metsulaan 1-1b;
 Inval Gabriël Metsulaan 1 en 1b;
 Duidelijkheid rondom Cure;
 Convenant over vluchteling studenten;
 Aanpassing subsidieregeling Sociaal Domein;
 Jeugdzorg en Beschermd Wonen.
BBL heeft zelf de volgende amendementen en moties ingediend:
 Steun aan motie van afkeuring regen het Eindhovens college (geen meerderheid gehaald);
 Motie van treurnis naar aanleiding van de gemeentelijke Jaarrekening (geen meerderheid
gehaald);
 Amendement voor cliëntenparticipatie GRWRE (geen meerderheid gehaald);
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 aan zijn gesloten.
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: workshop met als hoofdthema de verkiezingen.
Juni: 2 keer een workshop met als hoofdthema de verkiezingen
September: Algemene ledenvergadering.
December: afscheid griffie Jan Verheugt
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
 Andere politieke organisaties
BBL op internet
BBL en alle belangrijkste activiteiten worden bijgehouden via social media: via Facebook en Twitter.
Verder onderhoudt BBL op een actieve manier een site op www.BBL040.nl. Deze wordt gevuld met
verslagjes 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.

