
Raadsvergadering: 31 januari 2023 
Agendapunt: 4 
Besluit: De heer Mermi heeft aangegeven dat hij voor 
een tweede periode gebruik wil maken van de 
mogelijkheid voor ziekteverlof. De heer Meertens zal 
hem vervangen als raadslid voor de duur van het 
ziekteverlof. De voorzitter stelt voor dat mw. Meese 
(Partij Veilig Maastricht) en de heren Beckers (CDA) en 
Vaessen (PvdD) de commissie vormen die de 
geloofsbrieven controleert en dat zij bij het volgende 
agendapunt ook de commissie vormen die de stemmen 
telt. Aldus besloten. 

Dhr. Beckers (CDA) doet verslag van het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Meertens. Uit het onderzoek is 
gebleken dat er geen belemmeringen zijn de heer Meertens toe te laten als raadslid. 
Nadat de voorzitter de tekst van de eed heeft voorgelezen legt dhr. Meertens de eed af. 
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Bijlagen Besluit   
 

 
 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Beslispunten 

Toe te laten als tijdelijk lid van de raad der gemeente Maastricht de heer J.J.M. Meertens.  

 

Aanleiding 

Als gevolg van het tijdelijke ontslag wegens ziekte van het raadslid de heer H.I. Mermi met ingang 

van 28 januari 2023 is er binnen de fractie van Seniorenpartij Maastricht een tijdelijke vacature 

ontstaan. In de ontstane vacature is door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd 

verklaard de heer J.J.M. Meertens. De heer Meertens heeft verklaard de benoeming aan te nemen.  

Voorgesteld wordt te besluiten hem toe te laten tot lid van uw raad.  

 

De heer Meertens zal de raadszetel van de heer Mermi tijdelijk invullen. De tijdelijkheid heeft tot 

gevolg dat het raadslidmaatschap van de heer Meertens van rechtswege wordt beëindigd met 

ingang van de datum waarop 16 weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk 

ontslag d.d. 28 januari 2023 van de heer Mermi.  
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Het raadslidmaatschap van de heer Mermi herleeft in beginsel op d.d. 20 mei 2023. 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

organisatieonderdeel Raadsgriffie, no; 2023.00494; 

 

gelet op V4 en V12 jo X10 Kieswet.  

 

BESLUIT: 

 

Toe te laten als tijdelijk lid van de raad der gemeente Maastricht de heer J.J.M. Meertens.  

 

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

2023.  

 

de griffier,  de voorzitter, 
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