VRAAG 7
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 25/01/2021
Indiener: Thijs Verbeurgt
Vraag (omschrijving): De opstart van een nieuwe school in Mechelen
Toelichting
Mechelen zal vanaf 1 september een onderwijsinstelling rijker zijn: de ZALMschool. Deze
onafhankelijke, secundaire school start met een eerste leerjaar A en B , voor 120 leerlingen en
een tweede leerjaar met enkele basisopties voor 30 leerlingen. De stad stelt het
Douanegebouw ter beschikking voor de opstart.
Velen waren verrast door dit nieuws. Mechelen is een onderwijsstad en dus juichen we elk
onderwijsinitiatief toe. In het licht van de discussie omtrent de nieuwe rol van het OOM en de
rol die de stad op korte en lange termijn zal spelen, had ik echter een reeks vragen.

Vraag
Vandaar volgende vragen:
- Werd dit onderwijsinitiatief besproken binnen het OOM?
- Welke was de reactie van de bestaande scholen?
- Wordt er gekeken naar synergiën met de bestaande scholen? Zo ja, welke?
- Hoe verhoudt dit initiatief zich tot de ambitie in het bestuursakkoord om een eerste
graadschool in Mechelen op te richten?
- Welke zijn de engagementen van de stad op korte en langere termijn ten aanzien van dit
nieuwe initiatief?
- Maakte de stad afspraken om binnen deze school met een maximumfactuur te werken,
conform het bestuursakkoord?

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

Datum 20/01/2021
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)

