RAADSCOMMISSIE
ALGEMENE ZAKEN
EN VEILIGHEID

Aanwezig

9 juni 2020

Thijs Verbeurgt, voorzitter
Alexander Vandersmissen, Koen Anciaux, Abdrahman Labsir, Greet Geypen,
schepenen
Fabienne Blavier, Stefaan Deleus, Anne Delvoye, Zineb El Boussaadani,
Catherine François, Freya Perdaens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch,
Mats Walschaers, Maxine Willemsen, Mark Hendrickx (aanwezig bij klachten en
Europese subsidies), commissieleden
Externen:
Ambtenaren: Peter Claeys, Nicole La Iacona, Anne Recour en Myriam Colle

Verontschuldigd

Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen
Bart Somers, Dirk Tuypens, Rabau Rina, commissieleden

Datum

9 juni 2020 – van 20.00u tot 22.30u uur

1.

Goedkeuring verslag commissie Algemene zaken en veiligheid van 21 april 2020.

Verslag goedgekeurd

2.

Jaarverslag klachten 2019. (toelichting door klachtenbehandelaar Peter Claeys)

Toelichting van de klachten 2019 door Peter Claeys
Er wordt afgesproken:
• Dat de klachtenbehandelaar op regelmatige tijdstippen evalueert of er nood is aan
bijkomende verduidelijking tussen meldingen en klachten. In het huidige proces wordt
dit, waar nodig, door de klachtenbehandelaar zelf naar de juiste flow verwezen.
• Dat de mogelijkheid om complimenten te geven meer in de aandacht wordt gebracht.
De Mechelaar moet weten dat dit mogelijk is.

3.

Delegatie beslissingsbevoegdheid in het kader van Europese projectsubsidies
naar het college van burgemeester en schepenen. (toelichting door
stafmedewerkers Nicole La Iacona en Anne Recour – Strategie & Ontwikkeling)

Toelichting van de werking van de Europese subsidiecel en motivatie om delegatie van
beslissingsbevoegdheid te vragen.
Er is veel interesse voor de Europese subsidiemogelijkheden.
Er werd overeengekomen om de delegatie van beslissingsbevoegdheid op de volgende GR
goed te keuren op voorwaarde dat er drie keer per jaar feedback wordt gegeven over de
Europese subsidie dossiers aan de geïnteresseerde raadsleden in een (sub)commissie.

4.

Halfjaarlijkse toelichting intergemeentelijke verenigingen, in toepassing van
aritikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur:

De raadsleden hebben de relevante documenten op voorhand gekregen . Deze werden op
basis van vragen behandeld in de raadscommissie.
Igemo: een ontbrekende bijlage werd nog dezelfde avond doorgestuurd per mail aan de
commissieleden.
Pontes: Mbt de impact van Corona op de werking van Pontes wordt, na hun Raad van Bestuur,
een samenvatting bezorgd aan de commissieleden.
Pidpa: De vraag mbt de evolutie van het aandeel van aangekocht bij andere
waterleidingsbedrijven tov eigen waterwinning wordt schriftelijk beantwoord.
Verslaggever: Myriam Colle

