
 Raadsvergadering: 10 en 11 maart 2020 
Agendapunt: 
Besluit: Met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 
ongeldige stemmen is dhr. Brüll benoemd tot lid van het 
presidium. 
Daarnaast wordt 1 stem uitgebracht voor dhr. Barendse,  
2 stemmen voor dhr. Gunther, 2 stemmen voor dhr. Lurvink en 1 
stem voor dhr.Smeets. 
Met 26 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 ongel-dige stem  
is dhr. J. Janssen benoemd tot reservevoorzitter. 
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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Er is een vacature ontstaan in het presidium met het terugtreden van dhr. Janssen (CDA) als lid van het 

presidium. Dhr. Janssen zou wel graag worden benoemd tot reservevoorzitter van de rondes. Als ver-

vanging van de heer Janssen heeft de heer Brüll (CDA) zich gemeld als kandidaat lid van het presidium. 

 

Het Reglement van Orde gemeenteraad Maastricht 2017 regelt de bepalingen omtrent het presidium en 

haar leden. De leden van het presidium worden benoemd door de raad op voorstel van de voorzitter en de 

griffier. De plaatsvervangend voorzitter van de raad is de voorzitter van het presidium. De leden van het 

presidium zijn tevens voorzitters in de stadsrondes, informatierondes en raadsrondes. Het presidium 

bestaat uit 7 leden inclusief de voorzitter.  

 

Beslispunten 

1. Dhr. Brüll (CDA) te benoemen tot lid van het presidium. 

2. Dhr. Janssen (CDA) te benoemen tot reservevoorzitter van de rondes. 

 

Namens het presidium, 

De secretaris,   De voorzitter, 

S. Subramaniam  M.J.J. Severijns 
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R
aadsbesluit 

Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van het presidium d.d. 10 februari 2020., organisatieonderdeel Raadsgriffie,  

no. 2020-05641;  

 

BESLUIT: 

 

1. Dhr. Brüll (CDA) te benoemen tot lid van het presidium. 

2. Dhr. Janssen (CDA) te benoemen tot reservevoorzitter van de rondes. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 10 maart  

2020. 

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


