VRAAG 4
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van : 25 januari 2021

Indiener : Mats Walschaers
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Heropstart evenementen in Mechelen

Toelichting
Met het goede nieuws over de opbouw van een eigen vaccinatiehub kijken heel wat organisatoren
van evenementen in Mechelen 2021 gunstig tegemoet. Net zoals dat het geval was in juni 2020
zullen in de loop van de komende maanden evenementen met steeds grotere capaciteit worden
toegelaten. In onze stad zijn, naast onze horecazaken, heel wat eventlocaties in beheer bij de
stad (De Loods, De Club, het evenementenplein, …). Deze locaties worden gehuurd door
particulieren of bedrijven om er een event te laten plaatsvinden. Deze onafhankelijke spelers
(vzw’s, etc…) staan na maanden van inactiviteit te trappelen om opnieuw data te beginnen
inboeken. Er zal daarbij een heuse race zijn naar de meest interessante data tussen Mechelse
maar ook niet Mechelse spelers.
Het hoeft geen betoog dat vele evenementenorganisaties door een diep dal zijn gegaan en hun
vermogen/liquiditeit hebben zien smelten als sneeuw voor de zon. De heropstart zal voor deze
organisaties cruciaal zijn om te overleven. De zomer van 2021 wordt voor hen de zomer van de
waarheid.
Daarom denk ik dat het na deze donkere periode als stad onze plicht is om initiatieven van eigen
bodem te steunen en zelfs te faciliteren in de organisatie van hun event (eventueel
covidsignalisatie, plexischermen,… voorzien).
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

Vraag
Wat zijn de plannen om dit segment Mechelse ondernemers bij te staan?
Kan dit eventueel ingepast worden via de jaarlijkse staten-generaal?

19 januari 2021
Mats Walschaers

* 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)

