VRAAG 2
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 april 2020
Indiener : Freya Perdaens
Vraag/interpellatie: De kosteloze annulering van reservaties op stedelijke
infrastructuur

Toelichting
Deze coronacrisis deint uit tot ver voorbij het aspect van de gezondheidszorg en ons welzijn.
Het heeft een impact op ons onderwijs, onze economie en ook op onze lokale organisaties.
Heel wat organisaties zien hun activiteiten geannuleerd. Activiteiten voor hun leden,
activiteiten om een cent in het laatje te brengen. Activiteiten buiten, maar zeker ook
activiteiten die doorgaan in onze stedelijke infrastructuur.
Normaal gezien is een annulering vanuit een organisatie niet kosteloos. Maar dit is geen
normale situatie uiteraard. De hele problematiek van het terugbetalen van allerhande
reservaties of al betaalde deelnames is een discussie die op elk niveau gevoerd wordt. En
logisch ook, omdat het op elk niveau betrekking heeft.
En wij in de gemeenteraad van Mechelen kunnen geen beslissingen nemen over alle
terugbetalingen. Maar voor wat betreft het gebruik van onze lokale infrastructuur door onze
lokale organisaties, daar kunnen wij wel mee aan de slag.

Vraag
Vandaar mijn vraag: Zullen lokale organisaties kosteloos kunnen annuleren voor wat
betreft hun reservaties van stedelijke infrastructuur tijdens deze crisis en in de eerste
periode erna?

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

22 april 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)
* 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)

