
Raadsvergadering: 16 november  2021 
Agendapunt: 4 
Besluit: D66 draagt mevrouw Elfassih voor als burgerlid. De VVD 
stelt de heer Klein en de heer Maillé voor als burgerlid. De raad 
stemt schriftelijk over deze voordrachten. Mevrouw Schut, de heer 
Brüll en de heer Meertens vormen de commissie die de stemmen 
telt. Na het tellen van de stemmen blijkt de volgende uitslag: 
- Voor mevrouw Elfassih zijn 26 stemmen uitgebracht, 
waarvan 21 akkoord en 5 niet akkoord. Daarmee is mevrouw 
Elfassih benoembaar tot burgerlid. 
- Voor de heer Klein zijn 26 stemmen uitgebracht, waarvan 
22 akkoord en 4 niet akkoord. Daarmee is de heer Klein 
benoembaar tot burgerlid. 
- Voor de heer Maillé zijn 26 stemmen uitgebracht, waarvan 
23 akkoord en 3 niet akkoord. Daarmee is de heer Maillé 
benoembaar tot burgerlid.  
Mevrouw Elfassih legt de eed af en de heer Klein en de heer 
Maillé leggen de belofte af. 
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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 de domeinvergaderingen 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 

De volgende burgerleden te benoemen: 

- Mevrouw M. Elfassih (D66). 

- De heer S. Maillé (VVD). 

- De heer C.C. Klein (VVD). 
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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 de domeinvergaderingen 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.  

 

de griffier,  de voorzitter, 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

organisatieonderdeel Raadsgriffie, no.2021.32491; 

 

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

Gemeentewet; 

 

BESLUIT: 

 

De volgende burgerleden te benoemen: 

- Mevrouw M. Elfassih (D66). 

- De heer S. Maillé (VVD). 

- De heer C.C. Klein (VVD). 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 16 november 

2021. 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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