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1. Goedkeuring van het verslag van 11.02.04
Een lid van de Commissie Culturele Centra informeert naar de stand van zaken
van het uitgebrachte advies betreffende de projectsubsidie voor gemeenschapscentra.
Het Kabinet zal een schriftelijke motivering overmaken waarom het uitgebrachte
advies slechts in beperkte mate werd opgevolgd.
Na deze tussenkomst werd het verslag goedgekeurd.
2. Toelichting ontwerp besluit door Cel voor Cultuurbeleid
Situering Cel voor Cultuurbeleid
Het team werd drie en een half jaar geleden opgericht binnen de administratie
Cultuur ter ondersteuning van beleidsvoorbereidende taken. Het betreft een stafdienst bij het directoraat-generaal die gestuurd wordt door het COVA (College
van Afdelingshoofden). De Cel heeft een, eerder projectmatige werking (vb. coordineren regeerbijdrage). Nieuwe ontwikkelingen ( e-cultuur en digitalisering,
culturele industrie, … ) worden consequent opgevolgd.
De Cel wil fungeren als een knooppunt naar zowel de verschillende afdelingen
als de sector.
Inhoudelijke vragen vanuit de plenaire vergadering
Waarvoor kan de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding beroep
doen op de Cel voor Cultuurbeleid?
De Raad kan beroep doen op de expertise aanwezig binnen de Cel. De Cel wil de
dialoog gaande houden o.m. door het ter beschikking stellen van haar documenten Er wordt nog nagedacht over de procedure om de openbare documenten zo
efficiënt mogelijk ter beschikking te stellen van alle geïnteresseerden;
Is er communicatie tussen de Cel en de Steunpunten?
Deze communicatie situeert zich vooral op het informele vlak. Er zijn geen echt
gesystematiseerde contacten tussen beide.
Toelichting bij het ontwerp van besluit
De basisidee van BBB was een bestuurlijke vernieuwing tot stand te brengen.
Hiertoe werden drie nieuwe decreten gemaakt:
Æ het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid
Æ het comptabiliteitsdecreet
Æ decreet tot regeling van strategische adviesraden
Om de nieuwe structuur te verduidelijken wordt een organogram verspreid, dat
als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd. Er worden 13 beleidsdomeinen onderscheiden, waar van Cultuur, Jeugd, Sport en Media er één is.
De op te richten IVA ‘Sociaal-Cultureel Werk’ is de samenvoeging van de afdelingen VOB en Jeugd.
Wat de samenstelling van de adviesraden betreft, zal gewerkt worden naar één
centraal orgaan bestaande uit 20 personen. Deze Raad zal kunnen beroep doen
op “technische commissies”, die specifieke dossiers voorbereiden.
Het voorliggend ontwerp van oprichtingsbesluit is gebaseerd op een generiek
sjabloon. Enkel de artikelen 2, 3 en 10 hebben daarom een eigen invulling. De
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overige artikels zijn standaardbepalingen die in de verschillende oprichtingsbesluiten werden opgenomen;
MOD= Management Ondersteunende Dienst, een horizontale dienst voor
dienstverlening informatica, …
Procedure
1. Voorstellen van ontwerpbesluit werden voorgelegd aan de bijzondere commissarissen Æ reeds tweemaal gescreend
2. Advies Inspectie Van financiën
3. Goedkeuring
4. Advies Raad van State
Inhoudelijke vragen
Wie maakt deel uit van de beleidsraad?
Hoofden van Departement, IVA en Eva sturen het dagdagelijkse beleid. In de
uitvoering van het beleid.
Er met een onderscheid gemaakt worden tussen beleidsvoorbereiding ( ‘kabinet’
en departement) en beleidsuitvoering( IVA). Een absolute scheiding tussen beide
wordt als artificieel beschouwd. Er is wel degelijk nood aan een pragmatische
samenwerking tussen beide. Er is dan ook geen hiërarchische verhouding tussen
het Departement en het IVA.
Relatie met Steunpunten?
Er zijn geen wijzigingen in de relatie met de Steunpunten. Zij situeren zich in het
beleidsuitvoerende luik . Zij kunnen niet als vervangers optreden voor opdrachten van de administratie, maar hebben hun specifieke plaats tussen de overheid
en werkveld. Zij zijn belangrijk in de ondersteuning van het werkveld;
Timing,
In de regeerbijdrage naar de toekomstige Vlaamse regering wordt gevraagd verder te gaan met de geplande procedures;
Raadgevend comité
Het voorzien van een raadgevend comité is een optionele mogelijkheid die in dit
ontwerpbesluit niet werd meegenomen omdat bij de vertaling naar de afdelingen
er ook niet gewerkt wordt men een dergelijk raadgevend comité..
Conclusie: item kan worden opgenomen in advies;
Afstemming werkzaamheden
Op welke manier zal erover gewaakt worden dat er geen kloven ontstaan tussen
de werkzaamheden van Kabinet, beleidsvoorbereidend departement en beleidsuitvoerende IVA?
Er zal pragmatisch worden omgegaan met de afstemming van de verschillende
niveaus.
Artikelsgewijze vragen
artikel 3
1° Is het erkennen van de actoren een zaak van de minister of van heb IVA?
De minister stuurt het IVA aan . Erkenning wordt gedelegeerd naar de leidend
ambtenaar. Afspraken hieromtrent worden bepaald in het uitvoeringsbesluit.
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4° Zijn de steunpunten er voor de sector of opereert het steunpunt onder directie
van het IVA? Wat wordt verstaan onder ‘aansturen’?
Aansturen betekent onderhandelen, behoeften van het werkveld detecteren, …
De grote lijnen zijn uitgezet in de beheersovereenkomst waarbinnen het
steunpunt een aantal taken op zich neemt.
3. Advies ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het
Intern Verzelfstandigd Agentschap ‘Sociaal-Cultureel Werk’
Volgende items zullen in het advies, dat als bijlage bij dit verslag gaat, worden
opgenomen:
Æ raadgevend comité
Æ zorg voor overbrugging kloven
Æ behouden dialoog in cultureel overleg
Æ lijst beoordelingscommissies aanvullen (Memorie van Toelichting)
Æ formulering art. 3 8°
Afspraken
1. De secretaris vertaalt de geciteerde punten naar een ontwerpadvies.
2. Dit voorstel wordt ter verifiëring gemaild aan alle aanwezige leden.
4. Bespreking tekst memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering
Procedure en timing
1. Er wordt een extra vergadering van het Dagelijks Bestuur gepland waarop zal
verder gewerkt worden aan de memorandumtekst op 05.05.04.
2. Op de volgende plenaire vergadering van de raad wordt een +/- afgewerkte
tekst van het memorandum voorgelegd waarin verwerkt werden:
Æ opmerkingen vanuit de diverse commissievergaderingen
Æ opmerkingen overleg voorzitter en ondervoorzitter op 02.04.04
Æ opmerkingen uit DB van 05.05.04
3. In deze vergadering worden in eerste instantie de inleiding en de
sectoroverschrijdende punten besproken en waar nodig aangepast
Afspraken
De secretaris verwerkt de geformuleerde opmerkingen in een volgende versie.
.
5. Vervanging Ann De Weerdt
De vervanging van Ann De Weerdt werd gesignaleerd aan het kabinet, die de
nodige stappen zal ondernemen.
6. Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergadering: woensdag 19 mei 2004 om 10uur in zaal 10.
Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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