VRAAG 9
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 23/11/2020
Indiener: Farid Bennasser
Vraag (omschrijving): De hoge coronacijfers in Mechelen in vergelijking met andere
centrumsteden
Toelichting
COVID-19 hakt opnieuw diep in op onze samenleving. Het kost levens en maakt mensen
ernstig ziek. De maatregelen ter bestrijding van het virus dreigt mensen te vereenzamen en
slaan een diepe economische put.
Het virus dwingt ons dan ook tot grondige reflectie, zeker wanneer we weten dat we in de
toekomst wellicht nog geconfronteerd zullen worden met pandemieën. Op basis van de cijfers
en analyses moeten samen het beleid verbeteren en oplossingen zoeken.
De cijfers kleurden in onze stad tijdens de tweede golf donker rood. Op 27 oktober berichtte
enkele media dat onze stad omgerekend zelfs het grootste aantal besmettingen van alle
Vlaamse centrumsteden telde.
Vraag
Vandaar volgende vragen:
- Welke oorzaken ziet het college voor deze cijfers in de tweede golf?
- Ziet het college verschillen in de uitbraak met de eerste golf?
- Plant de stad een grondig onderzoek om de cijfers dieper analyseren en te vergelijken
met de andere centrumsteden om oorzaken en oplossingen te identificeren?
- In reactie op deze persberichten gaf de burgemeester aan extra te investeren in
sensibilisering én handhaving. Zal er vanuit het bestuur nagegaan worden welke acties de

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

grootste impact hebben/hadden en of er nog andere meer structurele maatregelen nodig
zijn?

Datum 21/10/2020
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)

