VRAAG 9
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van
Indiener : Thijs Verbeurgt
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Impact nieuwe maatregelen op lokaal beleid
Toelichting
De nieuwe bijkomende maatregelen die door het Overlegcomité zijn genomen, komen hard
aan maar zijn helaas nodig. De cijfers gaan niet in de goede richting, in tegendeel. De zeer
besmettelijke Britse variant heeft de overhand en samen met de t oename aan het aantal
contacten zorgt dit voor meer besmettingen en meer hospitalisaties. Deze maatregelen
hebben een impact op onze lokale economie, op onderwijs, op opvang voor ouders die niet
kunnen telewerken, op het mentaal welzijn…
Vanuit de stad zijn doorheen de crisis reeds heel wat maatregelen genomen maar deze
nieuwe maatregelen stellen ons wel ook lokaal voor nieuwe uitdagingen.

Vraag
-

Hoe evolueren de Mechelse besmettingscijfers?
Heeft men vanuit de stad reeds een analyse gemaakt van de lokale impact van
de paaspauze?
Welke maatregelen moeten eventueel verlengd worden of bijkomend genomen
worden, zowel inzake lokale economie, horeca, mentaal welzijn, kinderopvang,
onderwijs…

Datum 24/03/2021
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.
Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

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)

