
Raadsvergadering: 31 januari 2023 
Agendapunt: 5 
Besluit: De fractie van de SPM draagt de 
heer Vermin voor als burgerlid. 
 
Dhr. Beckers (CDA) doet verslag van het 
onderzoek. Voor de heer Vermin zijn in 
totaal 31 geldige stemmen uitgebracht, 
waarvan stemmen 30 akkoord en 1 stem 
niet akkoord. Daarmee kan de heer 
Vermin worden benoemd tot burgerlid van 
de SPM. 
 Nadat de voorzitter de tekst van de 
belofte heeft voorgelezen legt dhr. Vermin 
de belofte af. 
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Raadsvergadering 31 januari 2023 

Volgnummer 14-2023 

Onderwerp Benoemen burgerlid 

Registratienummer 2023.00464 

Programmanummer 1 Bestuur en dienstverlening 

Organisatieonderdeel Raadsgriffie 

Behandelend ambtenaar 

Sahinthan Subramaniam  

Telefoonnummer: 043-350 5277  

sahinthan.subramaniam@gemeenteraadmaastricht.nl 

Bijlagen  
Bijlage 1 

Raadsbesluit 

 

 

 
 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

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

raadsleden voor dragen als burgerlid. De raad benoemt op basis van het Reglement van Orde de 

burgerleden. Na de benoeming leggen de burgerleden de eed of de belofte af.  

 

Beslispunten 

Over te gaan tot het benoemen van burgerlid: 

1. De heer M.M.P. Vermin (SPM). 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context 

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

raadsleden voor dragen als burgerlid. De raad benoemt op basis van het Reglement van Orde de 

burgerleden. 

 



 

 

 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 14-2023 

Benoemen burgerlid 

2 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

De artikelen 10, 13 en 15 lid 1 jo. 3 van de Gemeentewet zijn van toepassing op burgerleden, zodat 

getoetst dient te worden of de burgerleden aan het in de Gemeentewet gestelde voldoen. 

 

2. Vervolg 

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. 2023.00464; 

 

gelet op artikel 10 Reglement van orde voor vergaderingen en andere  

werkzaamheden gemeenteraad Maastricht 2021 jo. artikel 10 jo. 13 jo. 15 Gemeentewet 

 

BESLUIT: 

 

Over te gaan tot het benoemen van burgerlid: 

1. De heer M.M.P. Vermin (SPM). 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 31 januari 

2023. 

 

de griffier,  de voorzitter, 

  

 
 


		2023-02-02T12:26:39+0000
	Client IP: 84.28.194.197, Transaction ID: hO1MCtlC83oT-Pc4AFpuwmR2E6Q=
	ValidSign
	E-SIGNED by - A. Penn-te Strake (annemarie.penn-te.strake@maastricht.nl), ID: Signer2


		2023-02-02T12:17:26+0000
	Client IP: 141.105.144.228, Transaction ID: hO1MCtlC83oT-Pc4AFpuwmR2E6Q=
	ValidSign
	E-SIGNED by - Bodewitz (henk-jan.bodewitz@gemeenteraadmaastricht.nl), ID: Signer1


		2023-02-02T12:17:26+0000
	Client IP: 141.105.144.228, Transaction ID: hO1MCtlC83oT-Pc4AFpuwmR2E6Q=
	ValidSign
	E-SIGNED by - Bodewitz (henk-jan.bodewitz@gemeenteraadmaastricht.nl), ID: Signer1


		2023-02-02T12:26:39+0000
	Client IP: 84.28.194.197, Transaction ID: hO1MCtlC83oT-Pc4AFpuwmR2E6Q=
	ValidSign
	E-SIGNED by - A. Penn-te Strake (annemarie.penn-te.strake@maastricht.nl), ID: Signer2




