STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 juni 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
Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys,
Hamid Rif f i, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine
Van den Brande, 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
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
2)
3)

Aktename ontslag schepen van rechtswege op 30 juni 2021.
Aktename verzaking aan het ambt van schepen door opvolger.
Verkiezing schepen met ingang van 1 juli 2021.

Motivering
Voorgeschiedenis
• 18 december 2018: Indiening gezamenlijke akte van voordracht kandidaat-schepenen bij
de algemeen directeur.
• Installatievergadering gemeenteraad 2 januari 2019 – agendapunt 7:
- Verkiezing derde schepen Marina De Bie met einddatum 30 juni 2021 en met als
opvolger Patrick Princen.
- Aktename van de ontvankelijke akte van voordracht voor de tijdelijke vervanging van
de heer Kristof Calvo, voor de duur van de uitoef ening van zijn mandaat van Federaal
Parlementslid en verkozen verklaring Patrick Princen als schepen. De aangestelde
schepen neemt de rang in van eerste schepen.
• 8 juni 2021: brief van de heer Patrick Princen gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad (geregistreerd bij de stad op 10 juni 2021).
• 10 juni 2021: Indiening bij de algemeen directeur van een akte van voordracht voor een
kandidaat-schepen.
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 19: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Als gevolg van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen van 18
december 2018, is derde schepen Marina De Bie van rechtswege ontslagnemend op 30 juni
2021. Zij wordt als gevolg van diezelf de akte van voordracht van rechtswege opgevolgd
door de heer Patrick Princen.
• Op 8 juni 2021 richt de heer Patrick Princen een brief aan de voorzitter van de
gemeenteraad waarin hij meedeelt dat hij het ambt van derde schepen niet zal opnemen,
omdat hij zijn mandaat als plaatsvervangend eerste schepen blijft opnemen.
• Bijgevolg dient er in toepassing van artikel 49, §1 van het decreet lokaal bestuur
overgegaan te worden tot de verkiezing van een nieuwe derde schepen door middel van
een akte van voordracht.
• Op 10 juni 2021 wordt een akte van voordracht voor een derde schepen ingediend bij de
algemeen directeur. Deze akte van voordracht draagt mevrouw Marina De Bie voor als
kandidaat voor het ambt van schepen, met 31 december 2021 als einddatum. De
kandidaat-schepen zal de rangorde innemen van derde schepen. Als opvolger wordt de
heer Patrick Princen in de akte van voordracht vermeld.

•

De voorzitter van de gemeenteraad is nagegaan of de akte van voordracht ontvankelijk is.
De voordrachtakte werd tijdig ingediend en voldoet aan alle voorwaarden voorzien in
artikel 49 §1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, ze is ondertekend door de vereiste
dubbele meerderheid, namelijk door meer dan de helf t van de gemeenteraadsleden 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.
Mevrouw Marina De Bie kan bijgevolg verkozen verklaard worden met ingang van 1 juli
2021 en met einddatum 31 december 2021.

Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017:
• Artikel 43, §1. […] De gezamenlijke akte van voordracht kan ook de einddatum van het
mandaat van een kandidaat-schepen vermelden. In dat geval kan op de akte van
voordracht de naam vermeld worden van een of meer personen die hem zullen opvolgen
voor de resterende duurtijd van het mandaat. In voorkomend geval is de schepen bij het
bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend en wordt hij
van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is
vermeld. […] Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het mandaat niet kan
opnemen of als er geen opvolger is vermeld, wordt tot vervanging overgegaan
overeenkomstig artikel 49.
• Artikel 49, §1. Als een schepen zijn schepenmandaat niet aanvaardt, van zijn mandaat
vervallen wordt verklaard, als verhinderd wordt beschouwd, afgezet of geschorst is, ontslag
heef t genomen of overleden is, beslist de gemeenteraad met behoud van de toepassing
van artikel 42, §3, eerste lid, of het opengevallen schepenmandaat wordt ingevuld. Als de
gemeenteraad beslist heeft om het mandaat niet in te vullen, kan het mandaat voor de rest
van de zittingsperiode niet meer ingevuld worden. Als de gemeenteraad beslist heeft om
het mandaat in te vullen, wordt tot een nieuwe verkiezing van een schepen overgegaan
binnen twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat. De schepen wordt
verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-schepen, ondertekend
door meer dan de helf t van de verkozen gemeenteraadsleden. Om ontvankelijk te zijn
moet die akte van voordracht voor de kandidaat-schepenen ook ondertekend zijn door een
meerderheid van de personen die op dezelf de lijst als de voorgedragen kandidaat zijn
verkozen. Als de lijst waarop een kandidaat-schepen voorkomt maar twee verkozenen telt,
volstaat de handtekening van een van hen. Met behoud van de toepassing van artikel 43
kan elk gemeenteraadslid maar één akte van voordracht ondertekenen per
schepenmandaat. Overtreding van dat verbod wordt bestraft overeenkomstig artikel 7, § 2.
De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de kandidaat-schepen
vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam van een of meer personen
vermeld worden die hem zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. In
voorkomend geval is de schepen bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van
rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in
de akte van voordracht als opvolger is vermeld. Indien het mandaat eindigt voor de
einddatum, vermeld in de akte, of indien de persoon die in de akte van voordracht werd
vermeld als de persoon die de schepen zou opvolgen, zijn mandaat niet opneemt, neemt
de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. Als de persoon die als laatste
opvolger is vermeld, het mandaat niet kan opnemen of als er geen opvolger is vermeld,
wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig dit artikel. De voorzitter van de
gemeenteraad gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is. In voorkomend geval
wordt de voorgedragen kandidaat-schepen verkozen verklaard op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad. […]

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van rechtswege op 30 juni 2021 van derde
schepen Marina De Bie.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van de verzaking door opvolger Patrick Princen aan het ambt
van derde schepen.
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Artikel 3
De gemeenteraad neemt akte van de ontvankelijke akte van voordracht ingediend op 10 juni
2021 voor de verkiezing van een schepen en verklaart mevrouw Marina De Bie verkozen als
derde schepen:
• met ingang vanaf 1 juli 2021 en met einddatum 31 december 2021;
• met als opvolger de heer Patrick Princen.
Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Fabienne Blavier
voorzitter
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