VRAAG 2
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de BCSD-raad van 23/11/2020
Indiener : Frank Creyelman (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Toename dossiers als gevolg van corona
Toelichting
Corona maakt het voor veel Mechelaars een pak moeilijker om de eindjes aan mekaar
te knopen. Dit moet ongetwijfeld gevolgen hebben voor het aantal steunaanvragen bij
het Sociaal Huis. De Vlaamse en federale overheid schenken aanzienlijke extra
financiële middelen ter ondersteuning van de lokale besturen. Deze gelden dienen te
worden besteed aan:
1 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens
2. federale coronasteun voor mensen met financiële problemen.
3. subsidie voor voedselhulp aan het OCMW
4. subsidie aan het OCMW
5. verhoogde tussenkomst aan OCMW voor leefloon
6. subsidie voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon
7. indexatie van het sociaal fonds voor gas en elektriciteit
8. noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media
9. subsidie voor armoedebestrijding
10. subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen
11. subsidie buitenschoolse kinderopvang
12. compensatie kinderopvang paasvakantie
13. compensatie noodopvang schoolkinderen (vanaf 9 november 2020)
14. subsidiëring schakelzorgcentra
15. extra steun voor woonzorgcentra
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16. werkingssubsidies voor de scholen
17. subsidie voor residentiële voorzieningen
18. compensatie van het verlies aan subsidies en aan inkomsten uit bijdragen van de
gebruikers voor de diensten voor gezinszorg
19. steun aan culturele organisaties
Dit geld moet uitgegeven worden in 2020. Het spreekt voor zich dat deze cijfers niet
uit de lucht vallen en sommige vragen ook door andere schepenen moeten worden
beantwoord. U kan die zeer concrete vragen zeker schriftelijk beantwoorden.
Toch zou ik vandaag al het antwoord willen op volgende vragen:
In verhouding tot dezelfde periode vorig jaar en opgedeeld naar alle gebruikelijke
steunonderdelen van het Sociaal Huis (hulpgeld voor huur, schoolfacturen,
energiesteun…): wat is het totaal aantal dossiers dat werd ingediend en wat is de
stijging ten overstaan van vorig jaar?
Schriftelijk wens ik graag beantwoord te zien:
Hoeveel en aan welke verenigingen of diensten werden de extra steunmaatregelen
uitgegeven per onderdeel van 1 tot 19? Wat is hun impact op het normale budget per
onderdeel?
Datum 23/11/2020
Naam Frank Creyelman
* 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.
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)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be
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