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GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  STAD MECHELEN 

 

INDIENING VRAAG* 

 
Voor behandeling in de gemeenteraad van 29/11/2021 
 

 
Indiener : Frank Creyelman 
 

Vraag/interpellatie (omschrijving) : Begeleiding studieproject jongeren – Sociale 

dienst Mechelen 
 
Toelichting  
 

Elke persoon ingeschreven op het grondgebied van Mechelen kan van de hulp van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn genieten. Deze hulp heeft als 
doelstelling iedereen in staat te stellen om een leven te leiden dat kan beantwoorden 

aan de menselijke waardigheid. Meer specifiek gaat mijn vraagstelling over alle 
jongeren tussen 18 en 24 jaar of ontvoogde minderjarigen die zich in een bepaalde 
moeilijke situatie bevinden (familiale, financiële, sociale of medische problemen) in 
onze stad waarbij de maatschappelijke werkers van de sociale dienst van Mechelen 

helpen om oplossingen te vinden met onder andere het volgen van hun studieproject 
en het eventueel toekennen van een toelage bij het begin van het schooljaar. 
 
Vragen 
 

1. Hoeveel jongeren worden door de sociale dienst Mechelen begeleid in een 
studieproject in 2019, 2020 en 2021? 
 

2. Hoeveel jongeren worden door de sociale dienst Mechelen begeleid in een 
studieproject met een toelage in 2019, 2020 en 2021? 

 
3. Wat is het afstudeerpercentage van de jongeren die door de sociale dienst 

Mechelen werden begeleid in een studieproject met een toelage in jaren  2019, 

2020 en 2021? 
 
05/11/2021 
Frank Creyelman 

 
* 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  

mailto:gemeenteraad@mechelen.be

