
Raadsvergadering: 25 januari 2022 
Agendapunt: 5 

Besluit:. De raad stemt in met mw. Meese 
(Partij Veilig Maastricht), dhr. Jansen 
(GroenLinks) en dhr. Gerats (SP) als leden van 
de commissie geloofsbrieven. De heer Jansen 
(GroenLinks) doet als voorzitter verslag van het 
onderzoek van geloofsbrieven. Er zijn geen 
belemmeringen zijn om de heer Es Sadki 
(CDA) toe laten als raadslid. De raad besluit de 
heer Es Sadki (CDA) toe te laten als raadslid. 
Hij legt de eed af. 
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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Beslispunten 

Toe te laten als lid van de raad der gemeente Maastricht de heer M. Es-Sadki.  

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Als gevolg van het vertrek van het raadslid de heer N.M.S.E. Peeters is er een zetel vacant. Voor 

deze vacature wordt door de voorzitter van het centraal stembureau dan ook aangegeven een nieuw 

raadslid toe te laten. De heer Es-Sadki heeft verklaard de benoeming aan te nemen. Voorgesteld 

wordt te besluiten de heer Es-Sadki toe te laten als lid van uw raad. 

 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

organisatieonderdeel Raadsgriffie, korr.no.; 2022.02042; 

 

gelet op V4 en V12 Kieswet; 

 

BESLUIT: 

 

Toe te laten als lid van de raad der gemeente Maastricht de heer M. Es-Sadki.  

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 25 januari 

2022.  

 

de griffier,  de voorzitter, 
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