OCMW MECHELEN
Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 14 december 2020 - Openbare zitting
Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester - voorzitter vast bureau wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
leden vast bureau
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom
Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine
Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El
Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van
den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, raadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

Aanwezig:

2.

BESTUUR.
1)
2)

Aanduiding van een nieuw lid voor de algemene vergadering en de raad
van bestuur van Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland.
Aanduiding van een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van
de Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland.

De beslissingen worden genomen met 28 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Stefaan Deleus,
Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Zohra Hadnan) en 13
onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Farid
Bennasser, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves
Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•
•
•

Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2019 – punt 5: aanduiding afvaardiging
voor Zorgbedrijf Rivierenland.
Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2019 – punt 3: aanduiding van de heer
Koen Anciaux als plaatsvervanger van de heer Arthur Orlians en van mevrouw Elisabeth
Okmen in de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Rivierenland.
9 november 2020: Ontslagbrief van de heer Arthur Orlians als lid van de algemene
vergadering en de raad van bestuur van Zorgbedrijf Rivierenland.
Vast Bureau 30 november 2020 – agendapunt 5: verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie
•
•

De heer Arthur Orlians, raadslid, werd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 28.1.2019 aangeduid als lid van de algemene vergadering en van de raad van bestuur
van de Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland.
De heer Arthur Orlians geeft bij brief van 9 november 2020 zijn ontslag als lid van de
algemene vergadering en van de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging Zorgbedrijf

•

•

•
•

Rivierenland. Zowel de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn als de
voorzitter van het Zorgbedrijf hebben kennis genomen van dit ontslag.
Als het mandaat van een afgevaardigde in een bestuursorgaan van een Welzijnsvereniging
een einde neemt, kunnen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst
die het betreffende lid heeft voorgedragen, samen een nieuw kandidaat-lid aanwijzen.
Dit betekent dat de lijst vld-groen-m+ een nieuw kandidaat-lid kan aanwijzen.
Bij voordracht van een nieuw kandidaat-lid voor de raad van bestuur moet rekening
worden gehouden met de genderverhouding dat max. 2/3e van de leden van hetzelfde
geslacht mag zijn. De huidige verhouding in de raad van bestuur bedraagt 5 vrouwen en 3
mannen. Dit betekent dat de heer Orlians moet vervangen worden door een man.
De lijst vld-groen-m+ heeft bij akte van voordracht van 27 november 2020 de heer Koen
Anciaux aangewezen als nieuw kandidaat-lid voor de algemene vergadering en de raad van
bestuur van de Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland.
Aangezien de heer Koen Anciaux plaatsvervanger was van de heer Arthur Orlians en van
mevrouw Elisabeth Okmen in de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Rivierenland,
dient best een nieuwe plaatsvervanger aangeduid te worden. De stadslijst stelt voor om de
heer Arthur Orlians voor te dragen als plaatsvervanger van de heer Koen Anciaux en van
mevrouw Elisabeth Okmen in de algemene vergadering.

Juridische grond
•

•

Decreet Lokaal Bestuur:
- Artikel 484, §1: “(…/…).
Als het mandaat van afgevaardigde in de bestuursorganen een einde neemt of bij een
verhindering kunnen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst die
het betreffende lid heeft voorgedragen, samen een kandidaat-lid aanwijzen, behalve als
de vertegenwoordiger in de bestuursorganen van de vereniging was verkozen als
jongste in jaren bij staking van stemmen.
Als de vervanging, vermeld in het derde lid, niet kan plaatsvinden of niet plaatsvindt
binnen zestig dagen, wordt in de vervanging voorzien, overeenkomstig het tweede lid.”
- Artikel 474, §3: “Maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht”.
Statuten van het Zorgbedrijf Rivierenland:
- Artikel 11, §2: “[…] Iedere afgevaardigde kan ten allen tijde ontslag nemen uit de
algemene vergadering. Hiertoe dient hij zijn ontslag in bij een ter post aangetekende
brief of tegen ontvangstbewijs, te richten aan de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn van de deelgenoot, die de afgevaardigde heeft aangeduid en
aan de voorzitter van de Welzijnsvereniging.
Wanneer het mandaat van een afgevaardigde van het OCMW Mechelen respectievelijk
van het OCMW Sint-Katelijne-Waver openvalt, dan zal een nieuwe afgevaardigde
worden aangeduid door de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Mechelen
respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Sint-Katelijne-Waver en
dit volgens de modaliteiten voorzien in art. 484,§1 Decreet Lokaal Bestuur. […]”
- Artikel 16: “Het mandaat van bestuurder met stemrecht duurt, met uitzondering van
het mandaat van de voorzitter en de ondervoorzitter, zes (6) jaar en is hernieuwbaar.
Het mandaat van de bestuurder met stemrecht eindigt evenwel vroegtijdig:
- bij persoonlijk ontslag, (…/…);
(…/…)
De bestuurders met stemrecht oefenen hun mandaat uit tot in hun vervanging wordt
voorzien. Wanneer een mandaat van bestuurder met stemrecht openvalt, kan op
voordracht van de deelgenoot die door de bestuurder werd vertegenwoordigd, een
vervanger worden aangeduid. De aldus benoemde bestuurder beëindigt het mandaat
van diegene die hij vervangt.”
- Artikel 15, §2: “De raad van bestuur is zo samengesteld dat maximaal twee derden van
de leden van hetzelfde geslacht is.
Indien deze genderverhouding niet wordt gerealiseerd op basis van een eerste delegatie
van de deelgenoten, duiden de deelgenoten een nieuwe afvaardiging aan tot voldaan is
aan deze voorwaarde.”
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Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Koen Anciaux aan als lid van de algemene
vergadering en van de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland,
ter vervanging van de heer Arthur Orlians.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Arthur Orlians aan als plaatsvervanger van
de heer Anciaux en mevrouw Elisabeth Okmen in de algemene vergadering van de
Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland.
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Mechelen, 16 december 2020

Fabienne Blavier
voorzitter
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