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Voor behandeling in de gemeenteraad van 23 mei 2017
Indiener : sp.a fractie – Johan De Vleeshouwer
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Ondernemerschap in Mechelen – over
starten en stoppen
Het aantal startende ondernemingen neemt in onze provincie toe. Zo kwamen er in 2016
bijna zo’n 15.000 nieuwe starters bij. Dit juichen we uiteraard toe, het is een teken dat
mensen terug vertrouwen hebben in de economie en de stap durven te wagen om hun
dromen te realiseren.
Wat opvalt, is dat Mechelen tijdens de eerste vier maanden van 2017 het slechtst scoort wat
het aantal faillissementen betreft. Tijdens het eerste kwartaal gingen al 89 bedrijven op de
fles, tegenover 59 in dezelfde periode vorig jaar. Het arrondissement Mechelen scoort het
minst goed van de hele provincie, aldus recent onderzoek.
Mijn vragen:
1. Hoeveel Mechelaars hebben de afgelopen 5 jaar een zaak opgestart, en hoeveel zijn er
daar nog actief van als zaakvoerder?
2. Ook vzw Mest zet in op starters en kan leegstaande panden ter beschikking stellen
voor de uitbouw van hun zaak. Hoeveel starters werden er deze legislatuur tot
dusver begeleid door de vzw Mest en hoeveel starters hebben deze periode
noodgedwongen de boeken moeten neerleggen?
3. Wat zijn de voornaamste redenen tot faillissement, en wat doet de vzw Mest en bij
uitbreiding de stad Mechelen om dit te voorkomen. Welke omkadering wordt er aan
een (jonge) starter aangeboden indien deze moet overgaan tot een faillissement?

Johan De Vleeshouwer

20 mei 2017

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

