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Onderwerp vraag:
Volgen commissie vergaderingen via Live meeting service
Toelichtende nota
Mechelen nam gisteravond op de gemeenteraad weer eens het voortouw op vlak van
Digital city met de invoering van de digitale gemeenteraad. Deze zeer praktische tool
laat mij toe om de voorbereidingen van de gemeenteraad te doen waar ik ook ben.
Dit is voor mij zeer belangrijk sinds ik sinds kort binnen mijn professionele carrière
ontzettend veel in het buitenland vertoef. Met de hulp van de huidige
communicatiemiddelen en nu de toegang tot remote.mechelen.be staat dit mijn
politiek engagement helemaal niet in de weg. In tegendeel, de ervaringen die ik
opdoe in het buitenland zijn een ideaal klankbord voor de lokale ontwikkeling in
Mechelen.
De flexibiliteit van mijn werkgever laat me toe altijd fysiek aanwezig te zijn voor de
gemeenteraden, maar mijn werkschema laat dit niet toe voor alle commissies. Ik had
ook graag de nieuwste communicatiemiddelen voor vergaderen aan te wenden om de
commissievergaderingen te volgen.
Mijn voorstel is dan ook om de vaste commissievergaderzaal Wollebrandt uit te rusten
met videoconferencing faciliteiten. Dit zou me toelaten, zoals ik nu al doe met de
fractievergaderingen, deze virtueel te volgen.
Met minimale investering (camera en microfoon + Skype account) kunnen we de
commissievergaderingen op het stadhuis open stellen voor raadsleden die niet fysiek
aanwezig kunnen zijn en actief te blijven meewerken aan de commissies.
Ik versta dat dit enkel mogelijk zal zijn voor vergaderingen die plaatsvinden op het
stadhuis en dat voor vergaderingen op locatie geen alternatief voor fysieke
aanwezigheid bestaat.

Ik wil duidelijk stellen dat dit geen vraag is om dit ook te koppelen aan de
presentiegelden. het lijkt me logisch dat presentiegelden enkel kunnen toegekend
worden als men daadwerkelijk lijfelijk aanwezig is.
Alvast bedankt.

Toon Diependaele

Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur) of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

