VRAAG 3
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 23 november 2020
Indiener : Freya Perdaens
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Communicatie seniorenweek
Toelichting
Op maandag 16 november startte de week van de Senioren. Nu, tijdens Corona een
doelgroep die nu nog meer dan anders het risico loopt geïsoleerd te raken. De stad plande in
het kader van deze week voor alle senioren een week vol activiteiten. Om uit hun kot te
komen en in contact te komen met anderen. Een mooi initiatief, ware het niet dat het een en
ander mis liep.
Door Corona dienden alle activiteiten uitgesteld of geannuleerd te worden, overmacht helaas.
Maar had alles kunnen doorgaan, zijn er enkele andere knelpunten geweest:
• Niet elke senior ontving de brochure op naam. Bij samenwonende mensen was het
steevast de man die op persoonlijke naam en voornaam een exemplaar ontving.
• De brochure viel op 17 november in de bus, ofschoon de activiteiten van start gingen
op maandagochtend 16 november en mensen voor de meeste activiteiten hadden
moeten inschrijven. Ware het niet dat de activiteiten uiteindelijk niet konden doorgaan,
konden de mensen niet meer deelnemen omdat de activiteit al voorbij was of de
mensen die via andere weg dan de brochure op de hoogte raakten de plaatsen al
invulden.

Vraag
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

Wat liep er juist mis bij de verspreiding van de brochure en hoe wordt dit vermeden in de
toekomst?

18 november 2020
Freya Perdaens
* 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

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

