VRAAG 8
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 23/11/2020
Indiener: Thijs Verbeurgt
Vraag (omschrijving): Coronaproof publieke studeerruimte in Mechelen
Toelichting
De voorbije jaren werd er in Mechelen werk gemaakt van collectieve studieruimtes. Immers,
veel jongeren beschikken thuis niet over voldoende ruimte om in alle rust te kunnen
studeren. Zeker nu ook ouders moeten thuiswerken en jongeren uit het secundair
afstandsonderwijs moeten volgen, groeit de nood aan extra studieruimte.
Natuurlijk dient dit alles in veilige omstandigheden te gebeuren. Dit betekent voldoende
afstand, de installatie van beschermingsmateriaal zoals schermen en handgels in goed
geventileerde gebouwen met een beperkt aantal studenten per gebouw.
Vraag
Vandaar volgende vragen:
- Voorziet het stadsbestuur met het oog op de komende examens voor studenten
collectieve blokruimtes in coronaproof opstelling?
- Welke publieke ruimtes ziet men als mogelijkheden voor dergelijke collectieve
coronaproof blokruimtes?
- Bekijkt de stad een online reservatiesysteem om studenten maximaal te spreiden?
- Gaat de stad in overleg met de hoger onderwijsinstellingen hieromtrent?
- Onderzoekt de stad nog andere innovatieve manieren om zoveel mogelijk Mechelse
jongeren een rustige en veilige studeerplek aan te bieden?

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

Datum 18/11/2020
Naam Thijs Verbeurgt
* 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)
* Voor een goede werking wordt het aantal vragen voor de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn samen gecombineerd.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk Reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 24 juni 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

