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Minister te gast op digitale commissie Stad Gent

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke

Kansen Bart Somers woont vanavond, op 14 april 2020, de opstart van een

digitale commissie van de Stad Gent bij.

De minister is benieuwd naar het praktische verloop van zo’n digitale vergadering op lokaal

niveau. De opgedane kennis kan inspirerend zijn voor andere steden en gemeenten. De

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk start om 19 uur en gaat door in

digitale zitting, via videoconferentie met de toepassing Microsoft Teams. Deze vergadering is

live te beluisteren via de raadpleegomgeving van Stad Gent. De andere commissies van april

zullen eveneens via die website live te beluisteren zijn. Via de ‘kalender’ kan de gewenste

commissievergadering worden aangeduid. De digitale commissies en gemeenteraden zijn mee

mogelijk gemaakt dankzij de inspanningen van Digipolis en de Dienst Bestuursondersteuning.

⏲

https://ebesluitvorming.gent.be/agenda/19.0917.8881.8924/view


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

'Gedurende deze crisis is het mogelijk om gemeenteraden uit te stellen, op
een andere locatie te laten plaatsvinden of virtueel te organiseren. We zien dat
de lokale besturen dit zo goed mogelijk proberen te doen. Hier in Gent kunnen
de inwoners ook live meeluisteren, wat toch wel redelijk uniek is. Het toont dat
lokale besturen in deze crisisperiode nog meer dan anders veel creativiteit en
pragmatisme aan de dag leggen, ook op het vlak van lokale democratie.'
— Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

Contact

Zeneb Bensafia, voorzitter gemeenteraad, gsm 0496 59 76 63, e-

mail zeneb.bensafia@stad.gent

Eline Creve, kabinet schepen Sofie Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Arthur Orlians, woordvoerder minister Somers, e-mail Arthur.orlians@vlaanderen.be

Bevoegd

Zeneb Bensafia
Voorzitter gemeente- en OCMW-raad, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, e-mail
zeneb.bensafia@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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