VRAAG 5
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 25/01/2021
Indiener : Frank Creyelman (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie: Geschatte kosten voor onderhoud en vervanging van
lichtarmaturen en/of leds op jaarbasis
Toelichting
De Vlaamse regering schreef in 2019 in haar regeerakkoord dat de kosten voor het
onderhoud van de openbare verlichting uit de distributienettarieven zouden worden
gehaald. Op die manier wil Vlaanderen de factuur verlagen. De overige kosten in de
energiefactuur van de steden mogen ook niet verder toenemen als gevolg van het
Vlaams beleid. Deze regeling gaat in op 1 januari 2022.
De kosten voor de verlichtingspunten die worden beheerd door de lokale besturen
zullen vanaf dan worden gedragen door die gemeenten zelf. Samen met de lokale
besturen wil netbeheerder Fluvius alle lichtpunten in Vlaanderen tegen 2030
ombouwen naar leds. Het gaat ook bijvoorbeeld om de lichtpunten in de
overheidsgebouwen. Alles samen zouden de steden en gemeenten daarmee jaarlijks
54 miljoen euro kunnen besparen op hun energieverbruik, of 44.000 ton CO2 uitstoot.

Hoeveel middelen heeft Mechelen voorzien om vanaf 2022 de door de Vlaamse
regering opgelegde doelstelling na te komen en wat zijn de geschatte kosten en baten
op jaarbasis tot 2030?
Frank Creyelman

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

* 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)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

