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1. Voorstelling van de leden van de commissie
Alle aanwezigen op deze eerste vergadering van de Commissie Bibliotheken
stellen zich bondig voor.
2. De Commissie Bibliotheken van 1998 tot 2003
De voorzitter geeft een overzicht van de historiek van de Commissie Bibliotheken waarin volgende punten aan bod kwamen:
- de samenstelling van deze commissie onderging een aantal wijzigingen t.o.v.
de vorige commissie: Æ aanwezigheid van een schoolbibliothecaris
Æ aanwezigheid van een cultuurbeleidscoördinator
Æ geen vertegenwoordigers van voormalige COB
- bondige beschrijving van de structuur van de adviesorganen:
Æ Raad voor Cultuur: maken o.a. deel uit van deze Raad de voorzitter en
ondervoorzitter van de diverse Raden
Æ Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding:
* de commissie Bibliotheken is één van de vier
commissies die ressorteren onder de Raad VOCS
* alle leden van de Commissie Bibliotheken maken deel
uit van de RVOCS
* enkel de RVOCS kan adviezen uitbrengen
Æ Dagelijks Bestuur
* de voorzitter en ondervoorzitters van de vier commissies
maken deel uit van het DB
Æ Commissie Bibliotheken
* de commissie zelfkan geen adviezen uitbrengen.
* de commissie kan enkel werken aan een preadvies dat
steeds door de plenaire RVOCS dient te worden
bekrachtigd
* er kan zowel gewerkt worden naar adviezen op vraag
van het Kabinet als naar adviezen op eigen initiatief van
de commissie uiteraard in samenspraak met de plenaire
RVOCS
* de huidige voorzitter werd in de vorige commissie als
voorzitter gevraagd vanaf het tweede jaar van deze
commissie (voorheen was Ludo Simons voorzitter)
* de commissie werkte aan de formulering van een aantal
belangrijke preadviezen zoals de eerste versie van het
nieuwe bibliotheekdecreet en het onderdeel
‘bibliotheken’ in het latere decreet op het lokaal
cultuurbeleid.
- Werking in de voorbije jaren van Commissie Bibliotheken en RVOCS
Æ de eerste drie jaren van hun bestaan (1998-2000) werd zowel door de
commissie bibliotheken als door de plenaire Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding intensief en creatief gewerkt.
In deze periode was er zeker sprake van een adviesstructuur met heel wat
dynamiek.
Æ na bekendmaking van de intentie tot hervorming van de adviesstructuren
restte de bestaande RVOCS en zijn commissies nog weinig uitdaging.
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Hierdoor werden nog enkel de verplichte adviezen goedgekeurd door de
plenaire Raad en stond ook de vergaderactiviteit van alle commissies op
een laag pitje.
Æ het decreet op de strategische advisering werd reeds gestemd en voorziet
in een overkoepelende Raad van ongeveer 15 personen (“generalisten”),
die zich kunnen laten bijstaan door gespecialiseerde ad hoc commissies die
de evaluatie van een aantal projectdossiers tot taak krijgen.
Æ uit de vorige drie punten kan worden afgeleid dat de huidige commissie op
zich een overgangscommissie betreft.
3. Genodigden
Opzet van dit agendapunt
De bedoeling is bij de commissie te polsen in hoeverre het mogelijk/wenselijk is
de commissie uit te breiden met een aantal genodigden (permanent of ad hoc).
Discussie
- Geert Roelandts als teamverantwoordelijke van het team lokaal cultuurbeleid
als rechtstreekse link voor toelichting vanuit de administratie
was ook permanent genodigde in de vorige commissie
- Dirk Verbist als vertegenwoordiger van het Kabinet
- vertegenwoordiger van VVBAD
- vertegenwoordiger van VCOB
Afspraken
1. Geert Roelandts zal op elke vergadering als permanent genodigde
worden uitgenodigd.
2. Dirk Verbist kan ad hoc op de vergaderingen van de commissie worden
uitgenodigd.
3. Aangezien een aantal van de commissieleden actief zijn binnen VVBAD,
is de commissie van mening dat de vertegenwoordiging van de
belangenbehartiging op voldoende wijze is verzekerd.
4. De commissie meent dat Geert Ruebens of Jan Braeckman ad hoc
kunnen worden uitgenodigd op de vergaderingen van de commissie
4. Voorbereiding memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering
Situering en werkwijze
- In de verschillende commissies wordt er uitgebreid gebrainstormd over een
insteek voor het memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering.
- Alle insteken vanuit de commissies worden in de RVOCS verzameld.
- In het Dagelijks Bestuur van 17.03.04 wordt het “format” van het
memorandum bepaald.
- Er werd reeds een Memorandum gemaakt door VVBAD.
- Er is eveneens een overleg VVBAD – VCOB.

Brainstorming
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Zie bijlage bij dit verslag
Afspraken
1. De voorzitter maakt een insteeknota.
2. Deze wordt via mail aan alle leden bezorgd met de vraag om aanvulling
3. De voorzitter verwerkt dit tot een gestructureerde lijst ten behoeve van
het DB van 17.03.04 (zie bijlage bij dit verslag).
5. Brainstorming i.v.m. activiteiten van de Commissie Bibliotheken in 2004
Situering
Op de agenda in de vergaderingen van maart/april 2004 staat in plenaire Raad,
Dagelijks Bestuur en de verschillende Commissies de opmaak van een Memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering.
Afspraak
Uit de punten die zullen worden aangebracht in het kader van het Memorandum zullen elementen worden gedestilleerd voor de verdere werking van
de Commissie Bibliotheken.
6. Verslaggeving vanuit de Raad voor Cultuur
De voorzitter geeft een opsomming van de items die aan bod kwamen in de vergadering van de Raad voor Cultuur van 12.02.04:
Æ bespreking uitvoeringsbesluit kunstendecreet
Æ bespreking ontwerpdecreet aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de
culturele sector
Æ bespreking uitvoeringsbesluit erfgoeddecreet (dit betreft een voorwaardelijk
advies gezien het decreet nog niet werd goedgekeurd)
Æ gedachtewisseling over de opdracht van de Raad voor Cultuur
* interstedelijk cultuurbeleid
* transversale initiatieven cultuur/onderwijs en welzijn
* mogelijke onderzoeksopdrachten
* vrijetijdsbeleid
* financiering binnen de cultuursector
* relatie met de jeugdsector
* relatie vrijwilligers versus professionelen
* cultuur en kunst op televisie
7. Varia en rondvraag
* Open brief
Situering
Een lid van de commissie deelt de tekst van een open brief aan de minister en aan
het Fonds voor de Letteren uit.
Het betreft een reactie op de bezuinigingsplannen voor auteurslezingen
Discussie
– De reactie van het Poëziecentrum werd niet vermeld. De Commissie vindt het niet
zonder gevaar daaromtrent een opmerking te formuleren en de opname te bepleiten.
Het is immers moeilijk om een exhaustieve opsomming te geven van alle betrokken
partijen die exhaustief kan genoemd worden.
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– Volgens de voorzitter zijn er drie mogelijke pistes:
a) de commissie reageert niet
b) de commissie onderschrijft de open brief
c) de commissie reageert met een eigen schrijven
Afspraak
1. Ann Schatteman maakt een ontwerp van reactie dat via mail aan alle leden
van de commissie wordt bezorgd.
2. Eventuele opmerkingen en/of aanvullingen worden aan Ann Schatteman
overgemaakt.
3. De eindversie van het schrijven wordt aan de voorzitter overgemaakt die het
document doorstuurt naar het Kabinet.
* Vraag om informatie
Situering
Een aantal leden van de commissie vraagt naar bijkomende informatie inzake amateurkunstendecreet, regeling volkshogescholen, ….
Afspraak
Bijkomende informatie zoals teksten van decreten, uitvoeringsbesluiten, reglementen, … inzake de verschillende domeinen binnen cultuur worden beschikbaar gesteld via de website www.vlaanderen.be/cultuur.
* Onkostenvergoeding
Situering
De uitbetaling van de reis-en verblijfkosten wordt geregeld via een formulier dat op
basis van aanwezigheidslijsten van de verschillende vergaderingen wordt opgemaakt
Afspraken
1. De secretaris engageert zich om de formulieren op te maken voor alle leden
van de commissie.
2. Halfjaarlijks zal dit document ter controle en ondertekening aan de leden
worden overgemaakt, zodat de secretaris het nodige kan doen om de uitbetaling vlot te laten verlopen.
* LINC
Situering
Deze organisatie diende een aanvraag in om in het kader van het decreet op het sociaal-cultureel werk als Beweging te worden gesubsidieerd
Conclusie
1. Er is nog geen uitspraak over de 52 ingediende dossiers.
2. De beoordelingscommissie is reeds samengesteld.
3. De uitspraak wordt verwacht vóór het aftreden van de huidige Vlaamse
regering.

* Reservering vergaderzalen
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Afspraken
1. De Commissie plant een tweemaandelijks vergadermoment op volgende
data:
maandag
19.04.04 14 uur
maandag
07.06.04 14 uur
maandag
11.10.04 14 uur
maandag
13.12.04 14 uur
2. De secretaris doet het nodige voor de reservering van vergaderzalen.

Volgende vergadering: maandag 19 april 2004 om 14 uur in zaal 6.

Christine Bussche
secretaris

Julien Van Borm
voorzitter
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