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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Beslispunten 

Toe te laten als tijdelijk lid van de raad der gemeente Maastricht de heer D.J.H. Jacobs.  

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Als gevolg van het tijdelijk ontslag wegens ziekte van het raadslid mevrouw L.A.H. van Ham met 

ingang van 17 maart 2020 is er binnen de raadsfractie van PvdA een tijdelijke vacature  

ontstaan. In de ontstane vacature is door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd 

verklaard de heer D.J.H. Jacobs. De heer Jacobs heeft verklaard de benoeming aan te nemen. 

Voorgesteld wordt te besluiten hem toe te laten als lid van uw raad.  

 

De heer Jacobs zal de raadszetel van mevrouw Van Ham tijdelijk invullen. De tijdelijkheid heeft tot 

gevolg dat het raadslidmaatschap van de heer Jacobs van rechtswege wordt beëindigd met ingang 

van de datum waarop 16 weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag d.d. 

17 maart 2020 van mevrouw Van Ham. Het raadslidmaatschap van mevrouw Van Ham herleeft in 

beginsel op d.d. 7 juli 2020. 

 

de griffier,          de voorzitter,  

D. Jutten         J.M. Penn-te Strake 
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R
aadsbesluit 

Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel d.d. 4 mei 2020, organisatieonderdeel Raadsgriffie, no; 2020-11706;  

 

gelet op V4 en V12 jo X10 Kieswet.  

 

BESLUIT: 

 

Toe te laten als tijdelijk lid van de raad der gemeente Maastricht de heer D.J.H. Jacobs.  

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 12 mei 2020.  

de griffier,  de voorzitter, 

 

 

 


