VRAAG 6
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 21/02/2022
Indiener: Thijs Verbeurgt
Vraag (omschrijving): Strijd tegen de impulsaankoop van huisdieren
Toelichting
De Dierenbescherming Mechelen lanceerde in midden april een oproep voor gezinnen die
tijdelijk een hond willen opvangen. Een soort pleegzorg voor gedumpte honden. Mensen
beschouwen honden en andere huisdieren nog te vaak als een wegwerpproduct, een
impulsaankoop waar je nadien altijd nog van af raakt.
De stad Mechelen heeft de voorbije jaren sterk ingezet op dierenwelzijn. Terecht. In deze is
voorkomen bovendien beter dan genezen. Vandaar volgende vragen:

Vragen:
1. Plant de stad Mechelen een campagne rond impulsaankopen van huisdieren?
2. Voert de stad Mechelen een structureel overleg met verkoper van honden en andere
huisdieren op Mechels grondgebied om samen een sensibiliserend beleid te voeren?
3. Welke andere preventieve acties plant het stadsbestuur hier nog rond?

Datum 20/04/2022
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:
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

- 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)

