VRAAG 7
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van
Indiener : Thijs Verbeurgt
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Mechelen Pleegzorggemeente
Toelichting
Naar jaarlijkse traditie organiseerde Pleegzorg Vlaanderen, samen met de vijf diensten voor
pleegzorg, van 15 tot 24 november 2019 de Week van de Pleegzorg. Elke Vlaamse gemeente
kan zich laten registeren als Pleegzorggemeente. Daarmee engageren gemeenten zich
engageren om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in hun buurt een thuis te
bieden. Samen met Pleegzorg Vlaanderen kan een pleegzorggemeente een duurzame
samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente bekend te maken op een
laagdrempelige manier. Sommige gemeenten kiezen er ook voor om het engagement van
hun pleeggezinnen extra te ondersteunen.
Sinds 2017 draagt Mechelen het label pleegzorggemeente.

Vraag
Welke initiatieven nam de stad Mechelen het voorbije jaar in het kader van haar titel
als pleegzorggemeente om dit thema onder de aandacht te brengen en in het
bijzonder de voorbije week, tijdens de week van de Pleegzorg.
Datum 20/11/2019
Naam Thijs Verbeurgt
* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
* Voor een goede werking wordt het aantal vragen voor de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn samen gecombineerd.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk Reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 24 juni 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

