VRAAG 3
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 26/10/2020
Indiener : Thijs Verbeurgt
Vraag: Dak- en thuisloosheid in het licht van de nieuwe corona-maatregelen
Toelichting
De nieuwe corona-maatregelen hebben een grote impact op vele groepen in onze stad. Eén
groep voor wie de avondklok een zeer grote impact heeft zijn de dak- en thuislozen. Steden
en gemeenten zoeken dan ook naar oplossingen. Extra capaciteit voor de nachtopvang is er
één van maar ook specifieke oplossingen voor dak- en thuislozen die niet wensen naar de
nachtopvang te gaan. Zo voert de Stad Gent bijvoorbeeld pasjes in voor daklozen op haar
grondgebied. Door de avondklok is het verboden om tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens
op straat rond te lopen, maar met het document kunnen de daklozen zich identificeren bij de
politie.
Vraag
Vandaar volgende vragen:
- Is er een toename in de dak- en thuisloosheid in onze stad te merken sinds de uitbraak
van de corona-crisis?
- Welke maatregelen nemen we in Mechelen ten aanzien van dak- en thuislozen in het licht
van de nieuwe federale corona-maatregelen?
- Hoe wordt op Mechels grondgebied omgegaan met de avondklok-regels en dakloosheid?
- Zijn er maatregelen genomen om boetes te vermijden?
- Overweegt men de winteropvang te vervroegen in het licht van de nieuwe coronamaatregelen?
- Hoe staat het met de medische zorg en het eventueel testen van dak- en thuislozen op
COVID-19?

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

Datum 21/10/2020
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)

