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1.

Goedkeuring verslag van de vergadering van 03.03.2004
Het verslag van de vergadering van 03.03.2004 wordt goedgekeurd.

2.

Memorandum
Vrijwel de hele vergadering wordt gewijd aan de verdere invulling van het memorandum aan
de toekomstige Vlaamse regering (zie bijlage).
Vanuit de Raad VCOS is de vraag gekomen om ook rekening te houden met de belangen van
de sector archieven en erfgoed.
De voorzitter zal de opmerkingen en suggesties van de vergadering verwerken tot een nieuwe
tekst. Daarbij zal zoveel als mogelijk “geleend” worden uit het VVBAD memorandum.
Vermits de nieuwe versie pas in de loop van dinsdag namiddag 20 april zal klaar komen
moeten eventuele opmerkingen worden gemaakt tijdens of kort na de vergadering van de Raad
voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding op 21 april.

3.

Advies ontwerp van besluit Vlaamse regering tot oprichting van het IVA SociaalCultureel Werk

3.1.

Situering
De Vlaamse regering wil de werkzaamheden van de huidige administratie cultuur opsplitsen in
twee sectoren onder de leiding van twee verschillende leidende ambtenaren.
•
•

Beleidsvoorbereidend werk
Beleidsuitvoerend werk

uitgevoerd door het Departement
IVA “Sociaal-cultureel Werk”

Deze splitsing gebeurt in uitvoering van het Vlaamse kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, dat een
uniforme, transparante en coherente structuur beoogt van de diensten en instellingen van de
Vlaamse Gemeenschap. Dit moet mede worden gezien tegen de achtergrond van de wens van
de Vlaamse overheid om de kabinetten af te slanken en toch het primaat van de politiek te
versterken.
3.2.

Splitsing
De splitsing tussen beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk in twee diensten met elk
hun eigen leidende ambtenaren is een wat abstracte constructie. Het beleidsvoorbereidende
deel van de administratie dreigt de voeling met het eigenlijke veld via de beleidsuitvoering te
missen. Een beleidsraad van afdelingshoofden o.l.v. de bevoegde minister zou als bindmiddel
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moeten fungeren tussen de beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende poot van de
administratie. Een beleidsovereenkomst tussen de minister en de IVA zou de taken vastleggen.
De steunpunten (voor de bibliotheken, het VCOB) zouden afhangen van de IVA.
3.3.

4.

Beoordeling
De Commissie Bibliotheken loopt op zijn zachtst gezegd niet warm voor deze artificiële
opsplitsing. Dit oordeel leunt sterk aan bij het advies van de Raad voor de Kunsten. Ook die
Raad ziet het nut van deze opsplitsing niet zitten en vraagt zich af hoe de drie
beleidsinstanties: minister en kabinet, administratie cultuur en de IVA Sociaal-Cultureel Werk
vlot op elkaar kunnen inspelen. Deze zorg zal meegedeeld worden op de vergadering van de
Raad VOCS op 21.04.2004

Auteurslezingen
Het besluit van de vergadering van de Commissie Bibliotheken van 03.03.2004 over de
auteurslezingen werd niet uitgevoerd (verslag sub 7). Nog voor de brief aan de minister kon
vertrekken was immers de bedreiging die rustte op de auteurslezingen alweer opgeheven.

5.

Verslaggeving Dagelijks Bestuur Raad VOCS van 17.03.04
Nagenoeg de hele vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Raad VOCS van 17.03.2004
was gewijd aan de voorbereiding van het memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering.

6.

Verslaggeving vanuit de Raad voor Cultuur

6.1.

Werking
De Raad voor Cultuur heeft in de voorbije periode niet vergaderd. Enkele technische stukken,
waarvoor advies nodig was, werden via de schriftelijke procedure verwerkt. Dit is o.a. het
geval voor een wijziging van het besluit betreffende de adviserende Beroepscommissie
betreffende culturele aangelegenheden. Deze commissie heeft als opdracht te adviseren over
een beroep, bezwaar of verweer, tegen een op basis van de sectorale regelgeving voorgestelde
beslissing (enkel voor procedurele en vormelijke aspecten in de dossiers).

6.2.

Memorandum
Ook de Raad voor Cultuur werkt aan een memorandum voor de volgende Vlaamse regering.
Leden van de Raad worden uitgenodigd om te participeren aan 6 discussiegroepen:
1. De inhoud van de cultuur*
2. Cultuur en democratie*
3. Interstedelijk Cultuurbeleid
4. Cultuur en Onderwijs*
5. Brussel, de Franse Gemeenschap en Nederland
6. Het internationale
G. Puype gaat naar Cultuur en democratie en J. Van Borm naar De inhoud van de cultuur/

7.

Varia en rondvraag
Geen punten.
Volgende vergadering van de Commissie Bibliotheken: maandag 07.06.2004 om 14u in zaal 6
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