STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 25 januari 2021 - Openbare zitting
Aanwezig:

1.

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Sif f er, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Rif fi, Kristof Calvo, Zineb El
Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande,
Kerstin Hopf , Freya Perdaens, Anne Delvoye, 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, Shanna Jacops,
gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur

BESTUUR.
1)
2)
3)

Aktename brief van 14 januari 2021 van de heer Tom Kestens, waarbij hij
zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een
gemeenteraadslid, in opvolging van de heer Tom Kestens.
Aanduiding nieuwe voorzitter commissie ‘Stadsontwikkeling, ruimtelijke
ordening, economie en personeel’.

De beslissing in artikel 5 wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Installatievergadering gemeenteraad op 2 januari 2019: aanstelling van de heer Tom
Kestens als gemeenteraadslid.
• Gemeenteraad 25 f ebruari 2019 – agendapunt 14: Goedkeuring aanduiding van de heer
Tom Kestens als voorzitter van de commissie ‘Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening,
economie en personeel’.
• Brief van 14 januari 2021, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij de heer
Tom Kestens zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
• 15 januari 2021: Agendering aktename ontslag gemeenteraadslid Tom Kestens en
aanstelling opvolger op de gemeenteraad van 25 januari 2021. (agendapunt 1)
• College 18 januari 2020 – agendapunt 31: bekrachtiging agendering gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• De heer Tom Kestens was gemeenteraadslid van 2.1.2019 tot heden.
• Wanneer er een mandaat te begeven is, moet de opvolger volgens de onderrichtingen zo
spoedig mogelijk geïnstalleerd worden.
• Volgens het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 is de
heer Jan Simons de eerste opvolger en mevrouw Shanna Jacops de tweede opvolger van
de lijst Vld-Groen-M+.
• De heer Jan Simons heef t op 18 januari 2021 verklaard dat hij verzaakt aan het ambt van
gemeenteraadslid.
• Mevrouw Shanna Jacops heeft op 18 januari 2021 verklaard dat zij het ambt van
gemeenteraadslid wenst op te nemen.
• De kandidaat-opvolger, mevrouw Shanna Jacops, werd opgeroepen om de eed af te leggen
in de gemeenteraadszitting van 25 januari 2021, onder voorbehoud van een gunstig
resultaat van het onderzoek van de geloofsbrieven.

•

•

Ingevolge haar aanstelling als gemeenteraadslid neemt mevrouw Shanna Jacops
automatisch het lidmaatschap over van de 4 raadscommissies waarvan de heer Tom
Kestens lid was, meer bepaald de commissie:
- Openbare werken, openbaar groen, communicatie en participatie;
- Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie, personeel;
- Milieu, energie, duurzaamheid, slimme stad, mondiaal beleid, onderwijs;
- Cultuur, toerisme, sociale cohesie en senioren.
Tot op heden was de heer Tom Kestens voorzitter van de commissie ‘Stadsontwikkeling,
ruimtelijke ordening, economie, personeel’. De stadslijst stelt voor om hem te vervangen
als voorzitter van de commissie Stadsontwikkeling door de heer Bert Delanoeije.

Juridische grond
• Decreet Lokaal Bestuur, artikel 13: “Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat
schrif telijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is def initief zodra de
voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt.
[…]
Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is
geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.”
• Decreet Lokaal Bestuur, artikel 14: “Het gemeenteraadslid […] dat ontslag genomen heeft
wordt vervangen door zijn opvolger die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 het
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
De geloof sbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3. De eedaf legging
gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad. […]
• Artikel 58 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad regelt de procedure
‘aanstelling opvolgend gemeenteraadslid’.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de brief van 14 januari 2021, ingediend door de heer Tom
Kestens, waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van:
• de verklaring van 18 januari 2021 waarbij de heer Jan Simons verzaakt aan het ambt van
gemeenteraadslid;
• de verklaring van 18 januari 2021 waarbij mevrouw Shanna Jacops het ambt van
gemeenteraadslid aanvaardt.
Artikel 3
De gemeenteraad gaat over tot het onderzoek van de geloof sbrieven, aanstelling en beëdiging
van een gemeenteraadslid, in opvolging van de heer Tom Kestens.
Artikel 4
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed en besluit tot aanstelling en beëdiging van
mevrouw Shanna Jacops als gemeenteraadslid, in opvolging van de heer Tom Kestens.
Artikel 5
De gemeenteraad keurt de aanduiding goed van de heer Bert Delanoeije als voorzitter van de
commissie ‘Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie en personeel’, ter vervanging
van de heer Tom Kestens.
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Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Mechelen, 27 januari 2021

Fabienne Blavier
voorzitter
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