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Agenda
1. Vaststelling verslag van de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en cultuurspreiding van 19.05.04;
2. Bespreking prioriteitenlijst van het memorandum vanuit de verschillende
commissies;
3. Timing vergaderingen najaar;
4. Varia en rondvraag.

1. Vaststelling verslag van de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding van 19.05.04.
Er wordt akte genomen van dit verslag;
2. Bespreking prioriteitenlijst van het memorandum vanuit de verschillende
commissies.
Situering
Aangezien nog niet alle commissies even ver staan met de opstelling van hun
prioriteitenlijst en gezien de gewijzigde actualiteit (nieuw kabinet, nieuwe uitdagingen, …), is er een consensus om te trachten een antwoord te formuleren op de
volgende vragen:
1. Voor welke opgave staan we als Raad?
en
2. Welke materies kunnen afzonderlijk in de commissie(s) aan bod
komen?
Discussie
De Commissie is het er unaniem over eens dat er op korte termijn een gesprek
moet komen met zowel de minister van Cultuur als met de voorzitter van de
commissie cultuur van het Vlaams Parlement.
In deze gesprekken kunnen volgende items aan bod komen:
Æ wenselijkheid evaluatie van de decreten: timing en afspraken;
Æ mogelijkheid tot advisering van de beleidsnota;
Æ mogelijkheid tot advisering van de begroting;
Æ analyse van het regeerakkoord;
Æ ondersteuning van de Raden voor inhoudelijke stoffering adviezen;
Æ meer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek;
Æ toekomstvisie structuur strategische advisering.
Æ cultuur en onderwijs;
Æ internationalisering;
Æ cultuur en vrije tijd.
De prioriteitenlijst vanuit de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
kan worden afgetoetst aan de prioriteiten van de minister.
Als voorbereiding op dit gesprek wordt door de voorzitter met dit verslag als basis een inhoudstafel opgesteld, die de ‘kapstokken’ biedt in de leidraad voor het
onderhoud.
Afspraken
1. De voorzitter neemt contact op met het Kabinet en met de Commissie
Cultuur van het Vlaams Parlement om een datum (binnen de maand) af te
spreken voor deze gesprekken.
2. De delegatie vanuit de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
zal bestaan uit de voorzitter van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en de voorzitters van de vier commissies.
3. De voorzitter maakt een inhoudstafel voor het onderhoud met de minister.
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3. Timing vergaderingen najaar 2004.
– woensdag 20.10.04 wordt een Dagelijks Bestuur.
– woensdag 17.11.04 wordt een plenaire Raad.
4. Varia en rondvraag.
*EVC (Elders Verworven Competenties
Voorstel: Organisatie van een studiedag onder auspiciën van de Raad
Deze studiedag kan gevoed worden door deskundigheid vanuit het
brede werkveld (b.v. DIVA)
* Aanvulling commissie
Situering
De voorzitter van de Commissie Culturele Centra signaleert een lacune in de
samenstelling van haar commissie, wanneer advies geformuleerd moet worden
i.v.m. een Brusselse aangelegenheid.
Conclusie
Aangezien de aanpassing van de samenstelling van een commissie een uiterst omslachtige procedure vergt, vindt de voorzitter het aangewezen de
commissie culturele centra aan te vullen met een extern deskundige inzake
Brussel.
* Vervanging
Afspraak
De voorzitter zal nogmaals bij het kabinet aandringen te voorzien in de vervanging van mevrouw Ann De Weerdt als ondervoorzitter van de Commissie Volksontwikkeling en als lid van de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding;

Volgende vergadering: woensdag 20 oktober 2004 om 10 uur in zaal 10 van
het Markiesgebouw.

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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