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1. Goedkeuring van het verslag van 28.01.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Voorbereiding memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering
Werkwijze
1. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur werd een oplijsting gemaakt van aandachtspunten die in de memorandumtekst kunnen aan bod komen.
2. Er werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds sectoroverschrijdende en anderzijds
sectorspecifieke aandachtspunten.
3. In de vergadering van de commissie Volksontwikkeling werd deze lijst verder gestoffeerd.
Verdere uitwerkingen aandachtspunten
Voorstel structuur
1. Beperkte algemene situering
2. Sectoroverstijgende aandachtspunten
3. Sectorspecifieke aandachtspunten:
3.1. commissie amateurkunsten
3.2. commissie bibliotheken
3.3. commissie culturele centra
3.4. commissie volksontwikkeling
4. Conclusie

Sectoroverschrijdende aandachtspunten
- relatie Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding t.o.v. Raad voor
Cultuur en Raad voor de Kunsten
Dit betreft een aandachtspunt voor de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding en hoort als zodanig niet thuis in een memorandumtekst, die
eigenlijk een eisenpakket aan de toekomstige Vlaamse regering hoort te zijn.
- decreet op de strategische adviesraden
De Raad vraagt de oprichting van een Raad voor Cultuur, Media en Sport
conform de principes zoals bepaald in het overkoepelend decreet met de
nodige waarborgen dat de gekozen samenstelling een optimaal functioneren
van dit adviesorgaan garandeert.
- evaluatie van de verschillende decreten / consistent gebruik van termino
logie / nood aan wetenschappelijk onderbouwd onderzoek
De Raad vindt het zinvol om de evoluties op het terrein op te volgen door
middel van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek dat wordt terug
gekoppeld en waarbij de Raden worden gestimuleerd tot advisering.
De Raad is van mening dat een omschrijving van het gehanteerde begrippen
kader (gemeenschapsvorming, participatie, sociaal-artistieke projecten, vrije
tijd, … ) in ieder moet worden opgenomen in bovenvermelde wetenschappelijke onderzoeksopdracht.
Dit wetenschappelijk onderzoek moet eveneens peilen naar mogelijk nieuwe
beleidsaccenten en effecten voortvloeiend uit de invoering van nieuwe
regelgeving
- transparante subsidiëring
De Raad dringt aan op de nodige helderheid in het gehanteerde subsidiemecha
nisme. De opsplitsing van de middelen op afzonderlijke basisallocaties
naargelang de werksoort draagt bij tot meer transparantie
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De mogelijkheid tot het uitbrengen van advies en het ter beschikking stellen
van deze adviezen via website aan alle betrokkenen kan de nodige garantie
bieden op snelle, volledige en accurate informatie.
- rol van de cultuurbeleidscoördinator
De Raad dringt aan op meer duidelijkheid over de meerwaarde van het bestaan
de functie van cultuurbeleidscoördinator als ankerpunt van het lokaal cultuurbeleid in de gemeente en het eventuele effect van deze nieuwe functie binnen
de sector van de verenigingen.
- personeelsproblematiek statuut, verloning, begeleiding van freelance
medewerkers
De Raad vraagt het effect op termijn te schetsen van een grotere flexibilisering
bij het inzetten van personeel (o.m. tendens om meer beroep te doen op
freelance medewerkers).
- 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 /
uit breiding mogelijkheden Betaald Educatief Verlof (o.a. vorming en
opleiding van vrijwilligers)
De Raad vraagt de nodige aandacht voor deze personeelsproblematiek in zijn
globaliteit wel wetende dat dit een materie betreft die op federaal niveau dient
besproken te worden.
- geïntegreerd beleid / link tussen de verschillende decreten binnen het
domein cultuur / relatie met andere sectoren
De Raad vraagt duidelijkheid over de optie om te streven naar een geïntegreerd
beleid met een duidelijke link tussen de verschillende decreten binnen cultuur
en de relatie ten aanzien van belendende sectoren (o.a. onderwijs, kunsteducatie, …).
De Raad verwacht een geïntegreerd beleid met respect voor de eigenheid van
de verschillende beleidsdomeinen zoals het lokaal cultuurbeleid, dat zich
duidelijk onderscheidt van het vrijetijdsbeleid.
- intergemeentelijke samenwerking
De Raad onderschrijft volledig de intentie van de overheid om in de
verschillende decreten het principe van intergemeentelijke samenwerking te
stimuleren.
- relatie tussen de verschillende bestuursniveaus
De Raad pleit voor betere afspraken tussen de drie bestuurlijke niveaus waarbij
de Raad het belangrijk vindt dat de overheid toezicht houdt op de uitvoering
van deze bindende afspraak gemaakt in het kader van het kerntakendebat.
.
- nood aan instrument om de uitgezette lijnen van het beleid op te volgen
(Cel voor Cultuurbeleid)
De Raad is van mening dat de Cel voor Cultuurbeleid een rol zou kunnen
spelen bij de opmaak van een omgevingsanalyse van de positie van de sector
van het sociaal-cultureel werk in deze maatschappij..
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- doorlichting beoordelingscommissies
De Raad wenst de noodzaak van een doorlichting van beoordelingscommissies
in al hun facetten als essentiële onderdelen van een nieuwe systeem van
kwalitatieve beoordeling te beklemtonen.
– beleidsnota en beleidsbrief
De Raad pleit voor de bepaling van een procedureregeling waarbij zowel de
beleidsnota als de beleidsbrief automatisch ter advisering worden voorgelegd
aan de bestaande adviesorganen.
– Beter Bestuurlijk Beleid – IVA (intern verzelfstandigd agentschap)
‘sociaal-cultureel werk’
De Raad vraagt de nodige aandacht voor het opzetten van de nodige kanalen
voor een efficiënte wisselwerking tussen enerzijds het intern verzelfstandigd
agentschap ‘sociaal-cultureel werk’ en anderzijds de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
- jaarlijkse ontmoeting tussen de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding en de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement
De Raad dringt aan op continuering van de contactmomenten tussen een
delegatie van het Dagelijks Bestuur van de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding en de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement, waarbij
de Commissie geïnformeerd wordt over de werkzaamheden en
bekommernissen van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
.
- invulling van het begrip “aansturen” in het kader van de steunpunten
De Raad vraagt een duidelijkheid omtrent de afbakening van het takenpakket
van de steunpunten en een concrete invulling van de begrip “aansturing” in
het kader van BBB
.
- gevraagde minimumbesteding van 1% voor het sociaal-cultureel werk
De Raad is van mening dat de sector van het sociaal-cultureel werk een
belangrijke plaats inneemt in het maatschappelijke leven. Volgens de Raad
moet dit recht evenredig weerspiegeld worden in het beschikbaar gestelde
budget en vindt hij een toewijzing van 1% van de beschikbare financiële
middelen aan het sociaal-cultureel werk verantwoord.
- voldoende aandacht voor levensbreed leren
De Raad vraagt met aandrang dat de sector van het sociaal-cultureel werk als
volwaardige partner zou betrokken worden in het kader van het levensbreed
leren naast de drie andere instanties die opleidingen verstrekken: de centra
voor volwassenenonderwijs(CVO), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en SYNTRA.
De Raad kan dan ook geen genoegen nemen met het systeem van de
opleidingscheques
.
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- aandacht voor kwaliteitszorg
De Raad is overtuigd dat de aandacht voor het werken volgens de principes
van Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) een collectieve zorg is voor alle domeinen.
Sectorspecifieke 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
* vraag naar kwaliteitsvolle opvolging door de overheid van de effecten van
het nieuwe decreet
De Raad dringt er bij de aantredende Vlaamse regering op aan dat er
onmiddellijk werk wordt gemaakt van de aanbesteding van een
onderzoeksopdracht bij een onafhankelijke instantie zodat de frequentie,
planning, vastlegging van een mechanisme voor evaluering op
gang kan <worden getrokken.
* begeleiding van de sector in het nieuwe decretaire landschap
De Raad vraagt de overheid te voorzien in de nodige financiële middelen voor
een optimale werking van de Steunpunten, een kader te scheppen met
voldoende garanties op het vlak van de autonomie van de Steunpunten en de
verplichting in te schrijven dat de Steunpunten worden aangestuurd vanuit de
sector
* visie op lange termijn
De Raad daagt de overheid uit tot het formuleren van een visie op lange
termijn, waardoor een antwoord wordt geboden aan de nood aan stabiliteit in
de sector.
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* respecteren van decretale bepalingen (data en middelen)
De Raad vraagt de overheid erop toe te zien dat het opleggen van
verplichtingen aan de sector onlosmakelijk verbonden is met het nakomen van
gemaakte afspraken met de sector.
* stimulering inhoudelijk communicatieve planning
De Raad is voorstander van de uitwerking van een prioriteitenbeleid op
voorwaarde dat voldaan wordt aan een aantal criteria.
De thema’s waarrond prioritair (kan) gewerkt wordt (worden) bepaald door
middel van een adviescommissie. Het betreft daarenboven een belonend en
geen verplichtend systeem.
Deze werkwijze werpt licht op een gewijzigde relatie met de overheid, waarbij
eerder gewerkt wordt als partners rond één (een aantal) project(en).
Afspraken
1. De uitwerking van de verschillende aandachtspunten wordt door de secretaris in het ontwerpdocument geïntegreerd.
2. Het aldus aangepaste ontwerpdocument wordt aan alle commissieleden via
mail bezorgd.
3. Opmerkingen en/of aanvullingen bij dit document worden bij de secretaris
ingewacht tegen dinsdag 30 lmaart 2004, zodat deze nog kunnen verwerkt
worden tegen het overleg met een delegatie van, het DB gepland op vrtijdag
02.04.04.
3. Gedachtewisseling rond te adviseren besluit van de Vlaamse regering tot
oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap ‘Sociaal-Cultureel
Werk’
Situering
De voorzitter situeert de adviesvraag met betrekking tot het ontwerpdecreet oprichting van de IVA ‘Sociaal-Cultureel Werk’.
Eerste gedachtewisseling
– de commissie vindt het wenselijk te advisetren dat er binnen de IVA ‘SociaalCultureel Werk’ een raadgevende commissie wordt opgericht.
– de commissie vraagt verduidelijking van de taakstelling zoals die gestipuleerd
wordt in artikel 3 van het ontwerpbesluit.
– de commissie vraagt de opsomming van de beoordelingscommissies (Memorie
van Toelichting p.6 ) te vervolledigen met de volgende beoordelingscommissies:
* beoordelingscommissie bewegingen
* beoordelingscommissie verenigingen
* beoordelingscommissie instellingen.
– op pagina 7 dient het punt 8° als volgt te worden aangepast :
“ De agentschappen zijn een belangrijke bron van informatie voor het
departement gezien hun expertise inzake de concrete beleidsuitvoering en
de toepassing van regelgeving, de organisatie van processen en aanwending van middelen en instrumenten, hun terreinkennis en de contacten
met doelgroepen en klanten.”
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Vragen aan vertegenwoordiger Cel voor Cultuurbeleid
1. Schets structuur veranderingen in kader BBB
2. Situering Cel voor Cultuurbeleid
3. Bestaat er een IVA voor de Kunsten?(gelijkaardig ontwerp van besluit?)
4. Waarom werd geen raadgevende commissie voorzien binnen de IVA
‘Sociaal-Cultureel Werk’? (i.t.t. model van oprichtingsbesluit)
Afspraken
1. Peter Joling (Cel voor Cultuurbeleid) zal het ontwerpbesluit oprichting
IVA ‘Sociaal-Cultureel Werk’ toelichten op de plenaire vergadering van de
Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
2. Op voorhand zal de voorzitter van de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding een aantal vragen vanuit de commissies overmaken aan
de spreker, zodat de toelichting in ieder geval op deze topics kan worden
toegespitst.
4. Varia en rondvraag
* Vervanging Ann De Weerdt
Het ontslag van Ann De Weerdt uit zowel de Commissie Volksontwikkeling als
de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding werd door de voorzitter
aan het Kabinet gesignaleerd, dat de nodige stappen zal ondernemen om in vervanging te voorzien
* Bijwonen vergaderingen
Afspraken
1. Gezien de uiterst beperkte aanwezigheid op deze commissievergadering
heeft de voorzitter de intentie de afwezige leden hierover aan te schrijven en
de polsen naar hun engagement terzake.
2. De secretaris zal een ontwerp van brief aan de voorzitter bezorgen.

Volgende vergadering: woensdag 28 april 2004 om 9u30 in zaal 6
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