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Datum

1.

Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen
Freya Perdaens, Bart Somers
6 oktober 2020 – 20.00u

Goedkeuring verslag commissie van 9 juni 2020.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Bespreking inbeslagname voertuigen. (toelichting door korpschef Yves
Bogaerts, Laura Vande Reyde, jurist politie, Christophe Van den Wyngaert, Staf
Financiën, en Kris Tange, Belastingen & Inningen)

De inbeslagname van voertuigen wordt uitgebreid toegelicht door Laura Vande Reyde en
Christophe Van den Wyngaert.
Het is duidelijk dat deze aanpak gebeurt om verkeersonveilig gedrag aan te pakken. Parket is
akkoord over deze aanpak.
Burgers worden ook aangemoedigd om verkeersonveilig gedrag te melden. Door de aanpak in
Mechelen rond inbeslagname is dat ook een belangrijk signaal naar de burgers dat het melden
van deze onveiligheid ook echt zin heeft omdat dit ook effectief aangepakt wordt.
Als Covid achter de rug is zullen ook verplichte stages in ziekenhuizen mogelijk worden.

3.

Tussentijdse rapportering van Europese subsidieprojecten. (toelichting door
Nicole La Iacona en Anne Recour, Strategie & Ontwikkeling)

Stand van zaken van de verschillende projecten wordt toegelicht door Nicole La Iacona en
Anne Recour.
Er is een reductie van 3 subsidieadviseurs naar 2 om prioriteit te leggen op de projecten die in
lijn liggen met de beleidsdoelstellingen van de stad. Aandachtspunt is dat hier geen te hoge
werklast komt voor de 2 overblijvende subsidieadviseurs.

Er wordt voor de verschillende projecten maximaal ingezet om de eigen bijdrage in te passen
in de bestaande meerjarenplanning. Zodat voor de verschillende projecten slechts beperkte
extra nieuwe middelen nodig zijn.
Voor de verschillende projecten kunnen de algemene voortgang en de stand van zaken in het
proces publiek gemaakt. Als het gaat over individuele personen (bv project rond radicalisering)
kan dit uiteraard niet publiek gemaakt worden. Als er verder specifieke vragen zijn rond
projecten kunnen deze ook inhoudelijk besproken worden in de commissie die aansluit bij de
inhoud van het project.

Varia:terugkoppeling beslissingen inzake corona

Er is een engagement van de burgemeester om over beslissingen inzake corona rechtstreeks
te communiceren met leden van de gemeenteraad. Indien men dat wenst kan hierover dan
daarna ook een afzonderlijke bespreking plaatsvinden in de commissie.

Verslaggever: Jan Bal

