VRAAG 3
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 27 april 2020
Indiener : Freya Perdaens
Vraag/interpellatie: De Mechelse ‘Babbellijn’
Toelichting
Op de commissie Algemene Zaken van 21 april werden o.a. de aanpak en de lokale
maatregelen toegelicht.
Een van de elementen daar toegelicht, was de mogelijkheid van Mechelaars om in te bellen
voor een babbel. Een initiatief dat ongetwijfeld in het verlengde staat van de eerder (voor de
coronacrisis) al door collega Delvoye aangehaalde maatregelen tegen eenzaamheid en waar
wij volledig achter staan.
Het initiatief vond ik terug in o.a. de digitale nieuwsbrief aan Battel en op de webstek.

Vraag
Met betrekking tot dit initiatief had ik de volgende vragen:
1. Op welke manieren werd het bestaan van dit initiatief gecommuniceerd?
2. Wie bemant de telefoonlijnen, doet u hier beroep op vrijwilligers of betreft het
ambtenaren?
3. Hoeveel oproepen voor ‘een babbel’ werden er tussen het lanceren van de
oproep en nu genoteerd?

22 april 2020
Freya Perdaens
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

* 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)

