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Mohamed Ouriaghli – Schepen van Informatica

Een digitale Gemeenteraad
Na het reces zullen de Gemeenteraadsleden worden uitgerust met tablets, en dit voor een
efficiënter milieu-, financieel- en personeelsbeheer.
Brussel, dinsdag 26 juli 2016
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, op initiatief van haar Schepen van
Informatica Mohamed Ouriaghli (PS), besloten om al de leden van de Gemeenteraad te
voorzien van een tablet. Naast de mogelijke besparingen is het doel van deze operatie van
dematerialisatie de verkozenen een functionele oplossing te bieden om op afstand toegang te
hebben tot de vele documenten uitgegeven door het secretariaat van de vergaderingen.
Dankzij deze realisatie wordt een van de verbintenissen van de meerderheid
geconcretiseerd, namelijk het dematerialiseren van documenten (agenda, rapporten en
bijlagen, ontwerpbesluiten en bijlagen) die fysiek werden overgedragen. Naast een verhoogde
efficiëntie, snelheid en vereenvoudiging, zorgt deze digitale evolutie voor diverse en
substantiële voordelen:
een voordeel voor het milieu geschat op ongeveer 100.000 pagina’s per jaar
(bijna 5.000 pagina’s per gemeenteraadslid) voor de werking van de twintig
ordinaire sessies;
vermindering in brandstofkosten aangezien de documenten werden
gedeponeerd bij de gemeenteraadsleden. Hierdoor wordt er een besparing van
3.000 km per jaar gemaakt;
een beter personeelsbeheer aangezien de twee chauffeurs en de twee
administratieve medewerkers (die 1.200 uren hebben gecumuleerd voor deze
taak) die instonden voor deze leveringen zullen worden toegewezen aan
andere, meer functionele taken.
« Ik ben heel blij dat ik deze digitale transitie heb bevorderd », vertrouwt Mohamed
Ouriaghli ons toe. De Schepen van Informatica gaat verder: « Deze maatregel kadert binnen
het’ Smart City – Slimme Stad’ beleid dat ik leid, en is conform met het engagement van de
Stad wat betreft duurzame ontwikkeling (Agenda 21). De samenhang tussen de nieuwe
technologieën en onze operationele behoeften zullen het ons mogelijk maken om significante
schaalvoordelen te boeken.”
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