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Agenda
1. Goedkeuring verslag 17.03.04;
2. Bespreking tekst memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering;
3. Varia en rondvraag.

28/09/2006

1. Goedkeuring verslag 17.03.04
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Bespreking tekst memorandum aan de toekomstige Vlaamse regering
Situering
- Omdat de pogingen om de redactie van de memorandumtekst uit te besteden
aan een extern schrijver zonder succes bleven en gezien het beperkte
tijdsbestek waarin dient gewerkt te worden, zal van deze piste worden
afgeweken.
De eindredactie zal gebeuren door de secretaris in samenspraak met de leden
van het Dagelijks Bestuur.
– De volledige vergadering wordt gewijd aan de verdere bespreking van de
ontwerptekst van het memorandum.
– Voorgestelde aanpassingen van de tekst werden rechtstreeks in het ontwerpdocument aangebracht.
Afspraken
1. Er is een overleg geweest met het afdelingshoofd van de afdeling
Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk om de memorandumtekst te
toetsen aan de grote lijnen zoals die in de regeerbijdrage vanuit de
Afdeling werden uitgezet.
2. Dit overleg ging door op maandag 26 april 2004.3. Volgende personen
namen deel aan dit overleg:
Gilbert Van Houtven: afdelingshoofd VOB
Marleen Platteau: voorzitter RVOCS
Geert Puype: ondervoorzitter RVOCS
Christine Bussche: secretaris RVOCS
3. Varia en rondvraag
* Gedetineerden
Afspraak
Het advies over de resolutie betreffende de begeleiding van (ex)gedetineerden en hun omgeving wordt op de agenda geplaatst van de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en cultuurspreiding
van 19.05.04
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