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1. Voorbereiding memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering
Methodologie en vooropgestelde timing
In deze vergadering komen volgende items aan bod:
- afspraken i.v.m. structuur van het document
- eerste oplijsting van mogelijke aandachtspunten die vervolgens binnen elke
commissie verder kunnen worden kunnen worden uitgewerkt.
- de vooropgestelde timing ziet er als volgt uit:
Æ 02.04.04: eerste samenvoeging bijdragen vanuit de commissies
Æ 21.04.04: eerste verkennende bespreking op plenaire Raad
Æ 05.05.04: bijkomend Dagelijks Bestuur
~ afronding te bespreken bijdrage op Raad van mei
Æ 19.05.04: eindbespreking plenaire Raad Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding
Æ eind mei 2004: bespreking memorandumteksten op de Raad voor Cultuur
Voorstel structuur
1. Beperkte algemene situering
2. Sector-overstijgende aandachtspunten
3. Sectorspecifieke aandachtspunten:
3.1. commissie amateurkunsten
3.2. commissie bibliotheken
3.3. commissie culturele centra
3.4. commissie volksontwikkeling
4. Conclusie
.
Vooraf
1. Op basis van een lijst met aandachtspunten vanuit elk van de vier commissies werd een globaal overzicht gemaakt.
2. De opsplitsing tussen a) sector-overschrijdende aandachtspunten en b)
sectorspecifieke aandachtspunten gebeurde door de secretaris op basis van
de notities uit de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17.03.04 en van
verslagen van de vergaderingen van de commissies amateurkunsten
(02.03.04) en culturele centra (03.03.04).
3. Deze opsplitsing mag dus enkel beschouwd worden als voorzet voor verdere bespreking in de verschillende commissies, het DB en de plenaire vergadering.
Sector-overstijgende aandachtspunten
- relatie Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding t.o.v. Raad voor
Cultuur en Raad voor de Kunsten
- decreet op de strategische adviesraden
- evaluatie van de verschillende decreten
- overheid attenderen dat in het kader van een geïntegreerd beleid de
terminologie op een consistente manier wordt gehanteerd
- transparante subsidiëring
- rol van de cultuurbeleidscoördinator
- personeelsproblematiek
- link tussen de verschillende decreten binnen heet domein cultuur
- relatie met andere sectoren
- statuut, verloning, begeleiding van freelance medewerkers
- intergemeentelijke samenwerking
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- relatie tussen de verschillende bestuursniveaus
- belang van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar effecten van het
gevoerde beleid
- nood aan instrument om de uitgezette lijnen van het beleid op te volgen
(Cel voor Cultuurbeleid)
- statuut voor de vrijwilliger
- statuut voor de nevenambtelijke medewerker
- invoering van een cultureel mandaatverlof
- fiscaliteit Æ belastingsvrije giften aan culturele instellingen
- sociaal overleg en tewerkstelling
- uitbreiding mogelijkheden Betaald Educatief Verlof
(o.a. vorming en opleiding van vrijwilligers)
- inschakeling van de volksontwikkeling in het prioriteitenbeleid van de
respectievelijke overheden Æ o.a. rond burgerschapsvorming
- doorlichting beoordelingscommissies
Æ nieuw systeem van kwantitatieve naar kwalitatieve beoordeling
- Beleidsnota en beleidsbrief: vraag om voorlegging van deze documenten voor
advies aan de adviesorganen
- in het kader van BBB aansturen op wisselwerking tussen het intern
verzelfstandigd agentschap sociaal-cultureel werk (IVA) en de Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
- jaarlijkse ontmoeting tussen de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding en de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement
- invulling van het begrip “aansturen” in het kader van de steunpunten
- gevraagde minimumbesteding van 1% voor het sociaal-cultureel werk
- aandacht voor kwaliteitszorg

Sector-specifieke aandachtspunten
Amateurkunsten
In de vergadering van het DB kwamen de aandachtspunten vanuit de Commissie Amateurkunsten niet ter sprake
Bibliotheken
* informatieve taak van de OB
* samenwerking met andere bibliotheektypes
* opleiding
* rol bibliotheek in E-government
* VLACC-VCOB-PBS
* uitbreiding doelgroep VLBB
* inschaling bibliothecaris
Culturele Centra
* nodige aandacht voor instandhouding cultuurspreidende opdracht
* positionering van het cultuurcentrum t.o.v. het gemeenschapscentrum
* garantie voor inhoudelijke autonomie voor zowel cc als gc
* mogelijke vormen van juridische autonomie
* voldoende budgettaire middelen voor infrastructuur (om te kunnen voldoen aan
opgelegde Europese normen)
Volksontwikkeling
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* vraag naar kwaliteitsvolle opvolging door de overheid van de effecten van het nieuwe
decreet
* begeleiding van de sector in het nieuwe decretaire landschap
* nood aan interne afstemming tussen de verschillende werksoorten
* respecteren van decretale bepalingen (data en middelen)
* voldoende aandacht voor levensbreed leren
Æ identieke validering als bij andere partners (cf. opleidingscheques)
* stimulering inhoudelijk communicatieve planning
Æ aansturing overleg tussen overheid en sector rond één uitdaging
Afspraken
1. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur neemt contact op met het afdelingshoofd
van de afdeling VOB om te toetsen in hoeverre beroep kan gedaan worden op een
copywriter voor het uitschrijven van de memorandumtekst.
2. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur neemt zonodig contact op met mogelijke
kandidaten voor copywriting.

2. Advies ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk
Afspraken
- op de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling zal een toelichting
worden gevraagd door een lid van de Cel voor Cultuurbeleid
- aan de leden van de plenaire raad zal de mogelijkheid geboden worden hun
eventuele vragen in te dienen bij de voorzitter van de Raad.
- de voorzitter van de Raad zal de schriftelijke vragen verzamelen en tijdig
overmaken aan de cel voor cultuurbeleid.
- de secretaris neemt contact op met de Cel voor Cultuurbeleid (Peter Joling) i.v.m.
deze aangelegenheid
- na deze toelichting zal het advies worden geformuleerd in de plenaire vergadering
van 21.04.04.
3. Vervanging Ann De Weerdt
Dit item zal besproken worden in de eerstvolgende vergadering van de Commissie
Volksontwikkeling van 24.03.04.
4. Stand van zaken decreet strategische advisering
Dit agendapunt wordt verdaagd omdat er nog geen eindtekst voor advisering werd ter
beschikking gesteld.
5. Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergadering: woensdag 5 mei 2004 om 10 uur in zaal 6.

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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