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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Elke fractie kan op basis van het Reglement van Orde van de gemeenteraad maximaal drie niet-

raadsleden voor dragen om als burgerlid aan informatierondes en/of stadsrondes en/of raadsrondes 

deel te nemen. De raad benoemt op basis van het Reglement van Orde de burgerleden op voorstel 

van de voorzitter en de griffier van de raad. 

 

Beslispunten 

Mevrouw C.J.A.W. van Gool te benoemen als burgerlid namens de fractie van PvdA. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Elke fractie kan op basis van het Reglement van Orde van de gemeenteraad maximaal drie niet-

raadsleden voor dragen om als burgerlid aan informatierondes en/of stadsrondes en/of raadsrondes 

deel te nemen. De raad benoemt op basis van het Reglement van Orde de burgerleden op voorstel 

van de voorzitter en de griffier van de raad. De artikelen 10, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van 

toepassing op burgerleden, zodat getoetst dient te worden of de burgerleden aan het in de 

Gemeentewet gestelde voldoen. Na de benoeming van de burgerleden door de gemeenteraad 

leggen de burgerleden de eed of belofte af. In het geval dat de raad geen stemming over het voorstel 

verlangt en het voorstel daarmee is aangenomen, geschiedt de eed of de belofte direct in de 

raadsvergadering.  
  



 

 

 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 46-2020 

Benoemen burgerlid 

2 

  

 

R
aadsvoorstel 

In het geval dat er een schriftelijke stemming plaatsvindt over de benoeming, geschiedt de eed of 

belofte niet eerder dan in de eerstvolgende raadsvergadering na het moment waarop dat de 

stemcommissie heeft vastgesteld dat de raad instemt met de benoeming. 

 

De griffier,              De voorzitter, 
 
D. Jutten     J.M. Penn-te Strake 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

organisatieonderdeel Raadsgriffie, no. 2020-11707;  

 

gelet op artikel 11 Reglement van Orde gemeenteraad Maastricht 2017 jo. artikel 10 jo. 13 jo. 15 

Gemeentewet; 

 

BESLUIT: 

 

Mevrouw C.J.A.W. van Gool te benoemen als burgerlid namens de fractie van PvdA. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 12 MEI 

2020. 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


