SOCIAAL HUIS MECHELEN
Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Notulen
Vergadering van 2 januari 2019

De vergadering wordt geopend om 20.30u.
De eerste zitting van de raad van maatschappelijk welzijn wordt geleid door mevrouw
Fabienne Blavier, die als voorzitter van de gemeenteraad verkozen op de installatievergadering
van rechtswege ook voorzitter is van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Openbare zitting
1.

Aktename ambtshalve samenstelling raad voor maatschappelijk
welzijn.

Aanwezig:

Fabienne Blavier, voorzitter
Bart Somers, burgemeester-voorzitter vast bureau
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Alexander Vandersmissen, leden vast bureau
Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François,
Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof
Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Melikan Kucam, Farid
Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Gabriella De Francesco,
Vicky Vanmarcke, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El
Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Johan Van Overtveldt, Wim Soons, Dirk
Tuypens, Yves Selleslagh, raadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

Motivering
Voorgeschiedenis


De beslissingen van de gemeenteraad van 2 januari 2019 (agendapunten 3 en 4) tot
installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde.

Feiten en context
De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat,
bestaat uit personen van verschillend geslacht en is dus geldig samengesteld.
Juridische grond


Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68.
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de
gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en dus geldig is
samengesteld;
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Argumentatie
De decretale eed die de raadsleden reeds hebben afgelegd als gemeenteraadslid, geldt als
aanstelling van rechtswege als raadsleden van de de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit:
Artikel 1
De raad neemt akte van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor
maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.

2.

Aktename van de van rechtswege aanstelling van de voorzitter van de
raad voor maatschappelijk welzijn.

Aanwezig:

Fabienne Blavier, voorzitter
Bart Somers, burgemeester-voorzitter vast bureau
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Alexander Vandersmissen, leden vast bureau
Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François,
Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof
Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Melikan Kucam, Farid
Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Gabriella De Francesco,
Vicky Vanmarcke, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El
Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Johan Van Overtveldt, Wim Soons, Dirk
Tuypens, Yves Selleslagh, raadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

Motivering
Voorgeschiedenis


Beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 (agendapunt 6) waarbij mevrouw
Fabienne Blavier aangesteld wordt als voorzitter van de gemeenteraad (einddatum: 31
december 2021).

Feiten en context
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 69.
Argumentatie
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter is van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
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Besluit:
Artikel 1
De raad neemt akte van de van rechtswege aanstelling van mevrouw Fabienne Blavier tot
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

3.

Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst.

Aanwezig:

Fabienne Blavier, voorzitter
Bart Somers, burgemeester-voorzitter vast bureau
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Alexander Vandersmissen, leden vast bureau
Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François,
Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof
Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Melikan Kucam, Farid
Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Gabriella De Francesco,
Vicky Vanmarcke, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El
Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Johan Van Overtveldt, Wim Soons, Dirk
Tuypens, Yves Selleslagh, raadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

Motivering
Feiten en context
De algemeen directeur geeft op verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn lezing van het proces-verbaal van onderzoek van de ingediende akte van voordracht
van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst:
“Op 18 december 2018 werd een akte van voordracht voor de kandidaat- voorzitter van het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, ingediend bij de algemeen directeur:
Volgende kandidaat-voorzitter wordt voorgedragen:
- Gabriella De Francesco, zonder vermelding van een einddatum.
De voordrachtakte werd tijdig ingediend en voldoet aan alle voorwaarden voorzien in artikel 90
§ 1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, ze is ondertekend door de vereiste dubbele
meerderheid, namelijk door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de
verkiezingen hebben deelgenomen en door dezelfde meerderheid van personen van de lijst
Vld-Groen-M+ waarop de voorgedragen kandidaat werd verkozen en die thans de eed hebben
afgelegd als gemeenteraadslid. De kandidaat voldoet de verkiesbaarheidsvoorwaarden en aan
de bepalingen inzake onverenigbaarheden.
De voordrachtakte is aldus ontvankelijk.
De voorgedragen kandidaat-voorzitter van het Bijzonder Comité ,
voor de Sociale Dienst, mevrouw Gabriella De Francesco, kan bijgevolg als verkozen verklaard
worden.”
Juridische grond



Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 90.
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, artikel 58.
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Argumentatie












Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst op naam van Gabriella De Francesco werd overhandigd aan
de algemeen directeur op 18 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter
van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd heeft aan de
voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaatvoorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer dan
de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een
meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden
verkozen;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst dus ontvankelijk is;
Overwegende dat Gabriella De Francesco geen voorzitter of lid van het vast bureau is;
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk
welzijn;
Overwegende dat deze eedaflegging ook geldt als eedaflegging voor het mandaat als
schepen als vermeld in artikel 42, §1, derde lid decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt
van een einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt.

Besluit:
Artikel 1
De raad neemt akte van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaatvoorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Artikel 2
De raad verklaart de kandidaat-voorzitter, mevrouw Gabriella De Francesco, verkozen
als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met ingang van 2 januari 2019,
voor de ganse legislatuur.
Artikel 3
De raad neemt akte van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als 8 ste schepen toegevoegd wordt aan het
college van burgemeester en schepenen en als lid van het vast bureau, vanaf 2 januari 2019.

4.

Aktename ambtshalve samenstelling van het vast bureau en de van
rechtswege aanstelling van de voorzitter.

Aanwezig:

Fabienne Blavier, voorzitter
Bart Somers, burgemeester-voorzitter vast bureau
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Alexander Vandersmissen, Gabriella De
Francesco, leden vast bureau
Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François,
Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof
Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Melikan Kucam, Farid
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Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Vicky Vanmarcke, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet
Okmen, Johan Van Overtveldt, Wim Soons, Dirk Tuypens, Yves
Selleslagh, raadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

Motivering
Voorgeschiedenis




Aanstelling en eedaflegging van de heer Bart Somers als burgemeester op 18 en 20
december 2018.
De beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 (agendapunt 7) houdende de
verkiezing van de schepenen en hun eedaflegging.
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 januari 2019 (agendapunt 3)
waarbij mevrouw Gabriella De Francesco wordt verkozen als voorzitter van het bijzonder
comité en toegevoegd wordt als achtste schepen.

Feiten en context



De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen
maken van rechtswege deel uit als leden van het vast bureau.
De rangorde die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van
burgemeester en schepenen is van rechtswege dezelfde rangorde die de leden in het vast
bureau innemen.

Juridische grond



Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79.
Het Ministerieel besluit van 18 december 2018 houdende de benoeming van Bart
Somers tot burgemeester van de stad Mechelen.

Besluit:
Artikel 1
De raad neemt akte van de samenstelling van het vast bureau met de overeenkomstige
rangorde met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de 8 schepenen als leden
van het vast bureau.

5.

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst.

Aanwezig:

Fabienne Blavier, voorzitter
Bart Somers, burgemeester-voorzitter vast bureau
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Alexander Vandersmissen, Gabriella De
Francesco, leden vast bureau
Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François,
Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof
Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Melikan Kucam, Farid
Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Vicky Vanmarcke, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet
Okmen, Johan Van Overtveldt, Wim Soons, Dirk Tuypens, Yves
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Selleslagh, raadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

Motivering
Voorgeschiedenis






Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet
inbegrepen, wordt vastgelegd op 8 leden (toepassing art. 87 § 1 van het Decreet Lokaal
Bestuur).
Op 13 december 2018 werd volgende verklaring tot lijstenverbinding bezorgd aan de
algemeen directeur:
- lijstenverbinding tussen Vld-Groen-m+ en N-VA
Op 14 december 2018 heeft de algemeen directeur op de webtoepassing van de stad
Mechelen bekendgemaakt hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst
toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen.
De zetelverdeling is de volgende:
- Vld-Groen-m+ / N-VA heeft 6 zetels
- Vlaams Belang heeft 1 zetel
- Sp.a heeft 1 zetel
De volgende lijsten hebben een akte van voordracht bezorgd aan de algemeen directeur:
- Vld-Groen-m+ / N-VA op 18 december 2018
- Vlaams Belang op 18 december 2018
- Sp.a op 18 december 2018

Feiten en context
Volgende kandidaten werden ingediend:

KANDIDATEN

OPVOLGERS

Vld-Groen-m+ / N-VA (6)
Sharon SYMONS
(geen einddatum)
Nuffelstraat 28
2801 Mechelen (Heffen)
° 17.09.1978
Nele POPPE
(einddatum 30/12/2021)
Keldermansvest 23
2800 Mechelen
° 01.09.1957

Christel GODERIS
Caputsteenstraat 47
2800 Mechelen
° 27.08.1969
1. Erik DE RYCKE
(einddatum 31/12/2021)
Koningin Astridlaan 79
2800 Mechelen
°11.07.1964
2. Koenraad ANCIAUX
Annonciadenstraat 14
2812 Mechelen (Muizen)
° 13.10.1961

Christiaan BACKX
Muntstraat 2/501
2800 Mechelen
° 27.12.1954
Patricia VERBEECK
Brusselsepoortstraat 14
2800 Mechelen
° 22.03.1958
Anne BERGHMANS
Beukeboomstraat 2
2812 Mechelen (Muizen)
° 02.08.1961
Godfried NIESTEN
Brusselsesteenweg 50
2800 Mechelen
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° 14.04.1951

Vlaams Belang (1)
Kim BROOKS
Arendonckstraat 23
2800 Mechelen
°06.02.1974

(geen einddatum)

Adelaida OSIPOVA
Zeevaartstraat 9
2800 Mechelen
° 21.03.1984

(geen einddatum)

1. Indrani MUYLDERMANS (geen einddatum)
Ontvoeringsplein 11 bus 302
2800 Mechelen
° 14.07.1982
2. Thijs VERBEURGT
Ontvoeringsplein 11 bus 502
2800 Mechelen
° 28.11.1983

Sp.a (1)
Sophie BOLLEN
Voetbalstraat 103
2800 Mechelen
° 13.03.1979

De algemeen directeur geeft voorlezing van het proces-verbaal van onderzoek van de
ingediende voordrachtakten en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de voorgedragen
kandidaten, opgemaakt door de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn:
“Op 18 december 2018 werden drie Voordrachtakten ingediend bij de algemeen directeur:
Volgende 8 kandidaten werden voorgedragen:
 Voor de Lijstverbinding Vld-Groen-m+ / N-VA
- Sharon SYMONS, zonder vermelding van einddatum
Opvolger: Christel GODERIS
- Nele POPPE – met einddatum 30/12/2021
Opvolgers: 1. Erik DE RYCKE met einddatum 31/12/2021
2. Koenraad ANCIAUX – zonder vermelding van einddatum
- Christiaan BACKX – zonder vermelding van einddatum
- Patricia VERBEECK – zonder vermelding van einddatum
- Anne BERGHMANS – zonder vermelding van einddatum
- Godfried NIESTEN– zonder vermelding van einddatum
 Voor de lijst Vlaams Belang
- Kim BROOKS, zonder vermelding van einddatum
Opvolger: Adelaida OSIPOVA
 Voor de lijst sp.a
- Sophie BOLLEN, zonder vermelding van einddatum
Opvolgers :
1. Indrani MUYLDERMANS, zonder vermelding van einddatum
2. Thijs VERBEURGT, zonder vermelding van einddatum
De voordrachtakten werden tijdig ingediend en voldoen aan alle voorwaarden voorzien in
artikel 92 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, namelijk ze werden ondertekend door een
meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst of van de groep van lijsten.
De voordrachtakten zijn bijgevolg ontvankelijk.
Met toepassing van artikel 96 § 1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur werden de dossiers
samengesteld voor onderzoek van de geloofsbrieven van alle kandidaat-leden van het
bijzonder comité en hun opvolgers.
Uit nazicht van de geloofsbrieven stel ik vast dat alle verkozen kandidaten de
verkiesbaarheidsvoorwaarden vervullen, namelijk zij hebben de hoedanigheid van Belg of EUonderdaan, zijn meerderjarig en zijn ingeschreven in het bevolkings- en kiesregister te
Mechelen.
Uit de verklaringen op eer ingediend door de kandidaat-leden, blijkt dat geen enkele
kandidaat effectief-lid zich in een onverenigbaarheid bevindt met het lidmaatschap van het
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bijzonder comité sociale dienst, in toepassing van de artikels 10 en 100 van het Decreet over
het Lokaal Bestuur of van een bijzondere wet inzake onverenigbare ambten.
Dienvolgens stel ik voor alle geloofsbrieven van de aanwezige kandidaten effectieve leden,
goed te keuren en de 8 kandidaten uit te nodigen om de eedformule, voorzien in artikel 96 § 1
van het Decreet over het Lokaal Bestuur af te leggen.”
Juridische grond


Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de
artikelen 87, 88, 92, 93, 94, 96 en 100.

Argumentatie









Overwegende dat de akten van voordracht ter zitting werden overhandigd aan de voorzitter
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht
ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de
verkiezingen hebben deelgenomen;
Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de
voorwaarden;
- Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn en de
kandidaten dus verkozen kunnen verklaard worden;
- Overwegende dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité
voor de sociale dienst schriftelijk afstand heeft gedaan van mandaat;
- Overwegende dat niemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst afwezig is;
Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren
kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;
Overwegende dat deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de
voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat voor volgende kandidaat-leden een einddatum werd opgenomen in de
akte van voordracht:
- het mandaat van Nele Poppe neemt een einde op 30 december 2021;
Overwegende dat na de installatie van de kandidaten beide geslachten vertegenwoordigd
zijn in het bijzonder comité voor de sociale dienst en deze dus rechtsgeldig samengesteld
is;

Besluit:
Artikel 1
De raad verklaart volgende voorgedragen kandidaten verkozen als leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst en neemt akte van hun eedaflegging:
 Backx Chris
Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Geen opvolgers.
 Berghmans Anne
Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Geen opvolgers.
 Bollen Sophie
Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Opvolgers:
Eerste opvolger: Indrani Muyldermans
Tweede opvolger: Thijs Verbeurgt
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Brooks Kim
Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Opvolgers:
Eerste opvolger: Aida Osipova
Niesten Frie
Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Geen opvolgers.
Poppe Nele
Startdatum: 2 januari 2019
Einddatum: 30 december 2021
Opvolgers:
Eerste opvolger: Erik De Rycke
Einddatum: 31 december 2021
Tweede opvolger: Koen Anciaux
Symons Sharon
Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Eerste opvolger: Christel Goderis
Verbeeck Patricia
Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Geen opvolgers.

Artikel 2
De raad neemt akte van het gegeven dat er geen leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst verhinderd zijn.

De vergadering wordt gesloten om 21.00u
Notulen onder voorbehoud van goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn van 28
januari 2019.
Namens de Raad,

(get.)

(get.)

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter
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