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STAD MECHELEN
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Voor behandeling in de gemeenteraad van 23/11/2020
Indiener : Faysal El Morabet
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Aanbod psychologische bijstand Mechelen
Toelichting
Door de huidige crisis is de vraag naar psychologische hulp groter dan ooit. Bij specifieke
doelgroepen is dit nog eens uitvergroot. Zo weten we dat er vooral veel vraag naar
psychologische hulp is bij essentiële werkers, zoals het zorgpersoneel, die te maken hebben
met een enorme werkstress. Jongeren hadden voor de coronacrisis al een grote vraag naar
psychologische bijstand en die vraag is nu alleen maar groter geworden. Het sociaal
isolement van zowel de lockdown in het voorjaar als de lockdown nu heeft veel mensen aan
het denken gezet. Dit komt zeker ook door dat de publieke opinie rond psychologische hulp
nog nooit zo open was en velen durven nu ook hulp te zoeken.
Desondanks de moeilijke tijden is dit wel een lichtpuntje. Het stadsbestuur zet dan ook enorm
hard in op psychologische welzijn en om de Mechelaars die nu hulp zoeken te kunnen helpen
zou een bekendmaking van het aanbod in Mechelen en deze duidelijk te communiceren
enorm handig zijn.
Uiteraard zijn er nog de wachtlijsten voor psychologische hulp die de laatste tijd alleen maar
langer zijn geworden. Dit is een probleem waar we lokaal moeilijk veel aan kunnen
veranderen dus is een sterke samenwerking nodig met de Vlaamse en de federale regering.
Vanuit Mechelen kunnen we mee aan de alarmbel trekken en hopen dat de hogere overheden
snel met broodnodige maatregelen kunnen komen.

Vraag

- Kan het stadsbestuur een oplijsting maken van alle lokale organisaties en instanties
die zich inzetten op het vlak van psychologische hulp en deze ook duidelijk
communiceren naar de Mechelaars toe?
- Zijn er doelgroepen waar we als stad specifieke noden ervaren en prioritair op
moeten inzetten (jongeren, zorgpersoneel)?
- Hoe kan het stadsbestuur meehelpen met het verkleinen van de wachtlijsten?

Datum 18/11/2020
Naam Faysal El Morabet

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering op maandag is dit op woensdag), bij
voorkeur vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

