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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 20.01.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Advies besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van
de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13
juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
Werkwijze
1. De voorzitter van de commissie culturele centra situeert het advies
2. Vragen van de leden van de Raad
3. Eventuele aanpassingen aan de ontwerptekst.
Plenaire discussie
- De voorzitter situeert bondig de historiek van voorliggend ontwerp van
wijzigingsbesluit. en overloopt de tekst van het ontwerpadvies. dat zich situeert
rond volgende punten: * opsplitsing van het subsidiebedrag
* projecten voor welke doelgroepen
* besteding van het bedrag
- Bij de vraag naar duiding van het motief voor de ongelijke opsplitsing van het
subsidiebedrag wordt volgende verklaring gegeven:
a) het tweede bedrag zal verdeeld worden onder een kleiner aantal gemeenten
dan het eerste deel;
b) op deze wijze speelt de grootte van de gemeente niet zon belangrijke rol
- Is er mogelijkheid tot bijsturing in de periode 2004-2007?
Ondanks het feit dat het bedrag vastligt tot 2007 en er volgens een aantal leden
van de Raad geen sprake is van flexibiliteit en kwaliteitsbewaking, meent de
commissie culturele centra dat in de voorgestelde regeling mogelijkheden biedt
dankzij de gecreëerde zekerheid op langere termijn.
Conclusie en afspraken
a) Het ontwerpadvies wordt nog op volgende punt aangepast:
- artikel 7§1 de vermelding 300.000 euro en 200.000 euro wordt
vervangen door respectievelijk 3/5 en 2/5.
b) Eindconclusie van dit agendapunt volgt de algemene filosofie achter dit
ontwerp van wijzigingsbesluit. De verdeling van het totaalbedrag voor
projectsubsidie voor gemeenschapscentra gebeurt louter op basis van het
beantwoorden van het aanvraagdossier aan een aantal formele criteria.
Er wordt niet gewerkt met een beoordelingscommissie.
c) Het ontwerpadvies wordt door de secretaris aangepast op basis van de
geformuleerde opmerkingen en ter controle nogmaals via mail aan de leden
van het Dagelijks Bestuur bezorgd.
3. Advies voorontwerp van decreet op aanvullende subsidie voor tewerkstelling in
de culturele sector
Werkwijze
Voor de bespreking van dit ontwerpadvies werd dezelfde methodologie gebruikt als
bij agendapunt 2
Conclusie en afspraak
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a) De toelichting van dit ontwerpadvies door de voorzitter van de commissie
Volksontwikkeling gaf geen aanleiding tot vragen vanuit de plenaire vergadering.
b) het voorstel van tekstaanpassing van artikel 6§1 werd aangenomen en als
volgt aangevuld: “Wanneer de arbeidsovereenkomst met de te vervangen werknemer wordt beëindigd, ….”
c) De aanpassing van het ontwerpadvies gebeurt op dezelfde wijze als beschreven n.a.v. het advies behandeld in agendapunt 2.
4. Advies voorontwerp van decreet betreffende de toepassing van intersectorale
akkoorden voor het paritair comité voor de socio-culturele sector
Werkwijze
ook voor wat betreft de behandeling van dit ontwerpadvies werd dezelfde werkwijze
gehanteerd.
Conclusie en afspraak
Na de toelichting van dit ontwerpadvies door de voorzitter van de commissie
Volksontwikkeling werd dit door de leden van de plenaire vergadering zonder
aanpassingen goedgekeurd.

5. Goedkeuring huishoudelijk reglement
Methodologie
1. Voor de opmaak van het huishoudelijk reglement werd uitgegaan van het huishoudelijk reglement zoals dat werd opgesteld voor de vorige Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding (1998-2003).
6. Aanduiding twee afgevaardigden voor de Raad voor Cultuur
Naast de voorzitter van de Raad voor Volksontwikkeling en de vier voorzitters van
zijn commissies worden vanuit de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding volgende leden afgevaardigd naar de Raad voor Cultuur:
Æ de heer Hugo De Vos (commissie volksontwikkeling)
Æ de heer Geert Puype (commissie bibliotheken)
7. Aanduiding ondervoorzitter voor de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
De heer Geert ¨Puype wordt door de leden van de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding aangeduid als ondervoorzitter van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
8. Planning vergaderingen 2004
De ontwerpplanning zoals die door het secretariaat werd opgemaakt wordt overlopen. De alternerende planning Raad versus Dagelijks Bestuur wordt als positief ervaren.
9. Varia
* Nazorg adviezen
Methodologie
De definitieve adviezen zoals die zullen worden overgemaakt aan de bevoegde instanties zullen als bijlagen bij dit verslag door de secretaris worden bezorgd aan alle
leden van de Raad.

3

Conclusie
Met een aantal beperkte tekstuele correcties en de schrapping van een paragraaf verwijzend naar de indiening van een meerjarenplan, wordt dit huishoudelijk reglement overgemaakt aan de betrokken instanties.
* Aanvangsuur vergaderingen
Afspraak
Op algemene vraag zullen de vergaderingen van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van het Dagelijks Bestuur vanaf heden beginnen
om 10 uur.
* Vergadering maart 2004
De eerstvolgende vergadering (gepland op woensdag 17 maart 2004 om 10 uur)
betreft een vergadering van het Dagelijks Bestuur.
Mogelijke agendapunten;
Æ memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering
Æ advies decreet strategische advisering

Volgende vergadering:
Dagelijks Bestuur: woensdag 17 maart 2004 om 10 uur in zaal 10
Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding: woensdag 21 april
2004 om 10uur in zaal 10.

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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