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1.

Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen, Bart Somers,
Stef aan Deleus en Dirk Tuypens, raadsleden
5 oktober 2021 – van 20.00u tot 21.00u

Goedkeuring verslag commissie 8 juni 2021.

Het verslag van 8 juni 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2.

Resultaten Stadsmonitor 2020. (toelichting door Tine Van Hoof, Strategie &
Ontwikkeling)
-

-

Tine Van Hoof geef t aan de hand van een powerpoint een overzicht van de resultaten
voor Mechelen.
o Stadsmonitor is een data- en kennisplatform
o Is opgebouwd rond 13 thema’s en meer dan 300 indicatoren
o Vormt een goede basis om beleidsbeslissingen te nemen: datagedreven
besturen
o Nieuw: regressie-analyse: effect van geslacht, leef tijd, opleiding
o Nieuwe website https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be
In de analyse wordt naast de demografische en socio-economische context ook per
thema gewerkt.
De powerpoint wordt toegevoegd in cobra@home
Inf o ook op Mechelen.incijfers.be
Vragen/opmerkingen:
o Interessante toelichting
o Hoe wordt er met die cijf ers aan de slag gegaan? Quid met minder goede
resultaten?
o Worden de data gebruikt om hiermee aan de slag te gaan?
We proberen in te zetten op data-gedreven besturen. We gebruiken heel wat
data – de stadsmonitor is een bron van inf ormatie.
Er wordt een actieplan opgemaakt om tegemoet te komen aan bepaalde mindere
resultaten. Hiervoor worden de problemen in kaart gebracht en wordt in
overleg met Binnenlands Bestuur nagegaan hoe de resultaten beter kunnen
worden geduid.
Zou interessant zijn om de thema’s uit te diepen in de raadscommissies.
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