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Melina Van Audenaerde
Van:
Verzonden:
Aan:

Meike Van Grembergen
woensdag l-4 maart 2018 22:44
Melina Van Audenaerde
FW:toegevoegd punt gemeenteraad L9 maart
streamen gemeenteraad.docx

Onderwerp:
Bijlagen:

Meike Van Grembergen
Stadssecretar¡s
lndustrielaan 2, 9900 Eeklo
Tel. 09 218 28 52 - Fax09 218 28 01 - Gsm 0499 53 46 45
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----Oorspronkelijk berichl-Van: PaulVerstraete
Verzonden: woensdag 14 maarI2018 22:39
Aan: Odette Van Hamme <odette.vanhamme@skynet.be>; Meike Van Grembergen
<Meike.VanGrem bergen@eeklo.be>
CC:'SMS Fractie' <fractie@smseeklo.be>
Onderwerp: toegevoegd punt gemeenteraad 19 maart
Mevrouw de voorzitter,
Mevrouw de secretaris,

Gelieve het in bijlage vervatte punt toe te voegen aan de agenda en ter stemming voor te leggen aan de
gemeenteraad op maandag l9 maart.
Met dank namens SMS,

PaulVerstraete
gemeenteraadslid

Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
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bijkomend punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad op maandag L9 maart.

Onderwerp: streamen gemeenteraad
Motiverins:
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om, in navolging van het Vlaams en Federaal parlement, ook hun

gemeenteraad te streamen, zodat de bevolking die zittingen live kan meevolgen (bv Antwerpen, Mechelen,
Kortrijk, Koksijde, Oostende, Aalter...). Dit past perfect in het kader van een grotere betrokkenheid van de
burger bij de (gemeente)politiek en een open en transparant politiek beleid.

Streaming is een heel objectieve vorm van verslaggeving omdat geen enkele redactioneel gekleurde ingreep
kan gebeuren waardoor een selectief en vertekend beeld zou kunnen ontstaan van het politieke gebeuren in
onze stad.
Het is voor de burger ook een vrijwel kosteloos en heel toegankelijk medium waardoor veel meer mensen
dan

tot

nog toe ongehinderd de gemeenteraad kunnen volgen.

Deze methodiek draagt er ook toe bij dat de kwalijke uitwassen worden bestreden van de " oude" politiek,

waarbij alles binnenskamers wordt gehouden. Dat dergelijke gesloten potjes gauw gaan stinken is de
voorbije maanden meermaals gebleken n.a.v. politieke schandalen in bv Luik, Brussel en zelfs Gent. Net
daarom is men ook in Luik, op vraag van de burger, recentelijk gestart met streaming van de gemeenteraden
ln Gent houdt men de boot nog wat af om financiële redenen maar vorige week heeft men toch een

experiment opgestart met het streamen van het kopstukkendebat door AVS.
Gelijkaardige financiële bezwaren waren ook in Eeklo de reden waarom eerdere voorstellen in die richting
zijn afgeketst. Als die financiële bezwaren wegvallen staat bijgevolg niks nog in de weg om ook hier de

gemeenteraadszittingen te streamen.

kortetermijn aan AVSgevraagd kunnen worden om in het kadervan de huidige
samenwerkingsovereenkomst een kortstondig proefproject te lanceren zonder extra kosten. Naar mijn
aanvoelen is dat momenteel, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, zeker bespreekbaar bij AVS.
Eeklo zou in dat geval een unieke kans krijgen om zonder meerkosten mee vorm te geven aan een nieuwe
politieke cultuur in het Meetjesland en bij uitbreiding in heel Vlaanderen, waar nog vele andere gemeenten
te kennen geven mee op deze kar te willen springen (Poperinge, Geraardsbergen, Blankenberge, ...)
Nu zou op

Vraae Wij vragen aan de gemeenteraad in te stemmen met
termijn bij AVS voor een dergelijk proefproject in de komende maanden, binnen de
bestaande samenwerkingsovereenkomst. AVS krijgt in dat geval de toestemming om de gemeenteraden in
zijn geheel (met uitzondering van de geheime zittingen) live te streamen.
De permanente publieke terbeschikkingstelling van de beelden op de website van AVS en de stad Eeklo.
Een evaluatie door de gemeenteraad kort na afloop van dit proefproject met het oog op een eventuele
Een aanvraag op korte

voortzetting ervan.

Namens SMS,
Paul Verstraete
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