VRAAG 6
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 18/05/2020
Indiener : Thijs Verbeurgt
Vraag (omschrijving): Zomerschool in Mechelen
Toelichting
De coronacrisis heeft een schokgolf door ons onderwijs gejaagd. De plotse omschakeling naar
afstandsleren was voor veel jongeren en hun gezinnen een bijzonder grote stap en dreigt dan
ook gevolgen te hebben voor ontwikkeling van sommige jongeren.
Om te vermijden dat de achterstand te groot wordt, voorziet de Vlaamse regering steun aan
lokale zomerscholen waarbij partners de handen in elkaar slaan om een aanbod van
zomerscholen gericht op het wegwerken van eventuele leerachterstand.
Onderwijsinstellingen, lokale besturen en provinciebesturen kunnen tot en met vrijdag 5 juni
een projectvoorstel indienen bij de Vlaamse overheid om tussen 6 juli en 28 augustus 2020
een of meerdere zomerscholen te organiseren. Om het aanbod in Mechelen zo breed en
transparant mogelijk te maken, lijkt het best dat alle Mechelse krachten gebundeld worden in
één projectvoorstel

Vraag
Vandaar volgende vragen:
- Zal vanuit de stad een projectvoorstel worden ingediend?
- Worden alle onderwijspartners hierbij betrokken?
- Zullen er nog andere partners betrokken worden?
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

- Wat indien de projectaanvraag niet goedgekeurd wordt? Zal de stad dan zelf de
financiering op zich nemen?

Datum 18/05/2020
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)

