VRAAG 7
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 januari 2020
Indiener : Freya Perdaens
Vraag/interpellatie (omschrijving) : De nieuwe invulling van de Uitpas
Toelichting
Vorig jaar haalden we het al aan, dat hoewel er tot 2 keer toe extra geld vrijgemaakt werd
voor de Talententickets vanwege hun grote succes, de vraag gesteld mag worden of ze
terechtkwamen bij de mensen voor wie ze oorspronkelijk in het leven geroepen werden.
Begin dit jaar werd overgestapt naar het gebruik van de Uitpas om ervoor te zorgen dat net
die kwetsbare jongeren bereikt werden waarvoor indertijd de Talententickets opgericht
werden.

Vraag
Gezien deze overstap, heb ik de volgende vragen voor de bevoegde schepen:
1. Welke conclusies konden getrokken worden uit het onderzoek naar het gebruik van de
Talententickets, naast het feit dat ze niet primair terechtkomen bij die kwetsbare
jongeren?
2. Op welke manier zal de meerderheid trachten die kwetsbare jongeren toe te leiden
naar de Uitpas?
3. Op welke manier kan het gebruik van de Uitpas beter tegemoetkomen aan de
specifieke noden van de beoogde doelgroep?
4. Stapten alle partners van de Talententickets mee in de uitbreiding van de Uitpas?

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

22 januari 2020
Freya Perdaens
* 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)

