VRAAG 7
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 24/01/2022
Indiener : Thijs Verbeurgt
Vraag (omschrijving): Isolatie en renovatie van huizen op Mechels grondgebied
Toelichting
De stijgende energieprijzen baren zeer veel Mechelaars grote zorgen. Federale en Vlaamse
maatregelen kunnen daar hopelijk op korte termijn ten minste ten dele een antwoord op
bieden. Het grote probleem stelt zich natuurlijk vooral op de internationale markt waar
energieprijzen door het dak gaan.
De goedkoopste energie is en blijft die energie die niet verbruikt wordt. En dus is het
belangrijk om te blijven inzetten op isolatie en renovatie van huizen, zeker van die woningen
die het slechts geïsoleerd zijn.
Vragen:

1. Heeft de stad zicht op de isolatiestaat van de Mechelse woningen? Hoeveel
woningen hebben nood aan bijkomende isolatie-investeringen (percentueel of in
absolute getallen?)
2. Houdt de stad dergelijke cijfers structureel bij zodat kan worden vastgesteld bij
hoeveel woningen de isolatie en dus het energieverbruik is verbeterd? Zo ja, bij
hoeveel woningen is dit de laatste 5 jaar het geval?
3. De stad tekende in op het noodkoopfonds van de Vlaamse regering. Wat is de
stand van zaken van dit project?
4. Plant de stad bijkomende acties om tot aan te zetten tot het verder isoleren van
woningen? In het bijzonder voor die mensen die niet over het eigen kapitaal
beschikken om bijkomende leningen aan te gaan of voor wie de bestaande
premies onvoldoende zijn?

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

Datum 19/01/2022
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)

