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1. Goedkeuring van het verslag van 28.04.04
Dit summiere verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Verslaggeving door de voorzitter vanuit het Dagelijks Bestuur
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van woensdag 15 september kwamen volgende items aan bod:
- Onderhoud met de minister en met de voorzitter van de Commissie
Cultuur van het Vlaams Parlement
Æ hoogdringendheid beide overlegmomenten
Æ noodzaak goede voorbereiding beide gesprekken
Æ delegatie = vz RVOCS + vz van de 4 commissies
- Mogelijkheid tot adviseren van de Beleidsnota en de Begroting
voorbereiding advies door de verschillende commissies
3. Regeerakkoord 2004
Werkwijze
Het onderdeel Cultuur (pp. 49- 54) wordt systematisch overlopen. Bij elk onderdeel dat voor de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk van belang is,
worden een aantal bedenkingen/opmerkingen geformuleerd.
Opzet van deze bespreking
– inhoudelijke beoordeling geven van de tekst van het regeerakkoord
– via haar opmerkingen kan de commissie aanzetten geven tot concretisering van
het regeerakkoord in een beleidsnota ( eerste en/of tweede versie) als
kapstokken voor de ontwikkeling van een gunstig beleid.
Vooraf
- zeer algemene, vrijblijvende tekst
- geen afbakening van het begrip cultuur
- notie sociaal-cultureel volwassenenwerk komt noch in de inleiding noch in de
rest van de tekst voor
Eigenlijke tekst
Voorde bespreking in de commissie Volksontwikkeling is enkel het onderdeel A
(Een rijk cultureel aanbod voor de hele samenleving) en het onderdeel D ( Verenigingen en vrijwilligers versterken de samenleving)
A1 Cultuur uitdragen naar de brede samenleving
Cultuurparticipatie bevorderen
A) De sector sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt niet vernoemd. Nochtans
kan het sociaal-cultureel werk via verenigingen, vormingsinstellingen,
volkshogescholen, .. , kunnen lokale initiatieven en cultuurcentra een enorme
bijdrage leveren aan cultuurparticipatie en –educatie.
Het lijkt zinvol cultuurcommunicatiekanalen in te schakelen om de sector
beter zichtbaar te maken.
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B) Het decreet op het lokaal cultuurbeleid zal op diverse terreinen het voorwerp
van evaluatie uitmaken. Het lijkt de commissie zinvol de vaststellingen
hieromtrent te bundelen.
De commissie is van mening dat er dringend werk moet gemaakt worden van
een aantal opvolgingsmaatregelen ( duidelijkheid over rol en invulling van de
job van cultuurbeleidscoördinator. welk rol heeft de vereniging in dit geheel,
taak van de cultuurraad, …)
Bevordering van de cultuurparticipatie als enige focus bij de evaluatie van
het decreet lokaal cultuurbeleid moet in een breder kader worden bekeken.
C) Aangezien er momenteel een wildgroei aan kortingssystemen bestaat, vindt
de Commissie het moeilijk over zin of onzin van deze materie een uitspraak
te doen. Wanneer deze diversiteit zou worden herleid tot één concept, vreest
de commissie dat het bereiken van de diverse categorieën van mensen die
baat hebben bij dergelijke voorzieningen fel zal bemoeilijkt worden.
De Commissie is van mening dat de term Vrije Tijds+kaart de verenging van
cultuur tot vrije tijd in de hand werkt.
Creativiteit en vernieuwing stimuleren
A) De Commissie kan achter de idee van bevoegdheidsoverschrijdende acties
staan, weliswaar met een duidelijke sturing van de minister van Cultuur waar
het culturele aangelegenheden betreft. De Commissie suggereert om door
middel van een InterKabinettenWerkgroep (IKW) op initiatief van de
minister van Cultuur via heldere rapportering en evaluatie zicht trachten te
krijgen op de versnippering van middelen over de diverse kabinetten. bedoeld
voor initiatieven in het kader van de bevordering van de cultuurparticipatie
B) De Commissie verklaart zich bereid om mee te denken over het principe van
de ter beschikkingstelling van risicokapitaal door privé-investeerders. Er
moet in ieder geval over gewaakt worden dat een dergelijke financiering niet
leidt tot een afbouw van de overheidssubsidiëring die garanties moet bieden
voor diversiteit.
Randvoorwaarden verbeteren
A) Infrastructuur: geen opmerkingen
B) Relatie met de culturele fondsen: geen opmerkingen
C) De Commissie is van mening dat het voorbarig is om over deze
aangelegenheid nu reeds bedenkingen te formuleren.
D) Dit punt dit gelezen te worden in combinatie met het vierde onderdeel van
punt D. Vereniging en vrijwilligers versterken de samenleving (p. 54).
De Commissie wenst de belangrijkheid van deze passage te benadrukken.
Aangezien het hier om een federale materie gaat, is er in ieder geval nood aan
overleg en onderhandeling met het federale bestuursniveau.
Internationale samenwerkingsverbanden opzetten
A) Internationale culturele uitwisseling: geen opmerkingen
B) Nederland als partner: geen opmerkingen De commissie suggereert om de
Steunpunten te vragen in deze materie de rol van makelaar op zich te nemen.
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A2 Cultuur in haar diversiteit stimuleren
A) Toevoeging extra punt
“We versterken, verbreden en vernieuwen de sector van het
sociaal-cultureel volwassenenwerk zodat die sector haar educatieve,
cultuurspreidende, gemeenschapsvormende en maatschappelijk
activerende functie ten volle kan uitbouwen.”
B) De commissie is van mening dat het Statuut van de Kunstenaar zich te
eenduidig richt op podiumactiviteiten. De Commissie vraagt het Statuut van
de Kunstenaar te evalueren en waar nodig uit te breiden en/of aan te passen.
A3 Mediabeleid
Niet Behandeld
A4 Informatie en communicatie
Niet Behandeld
D. Verenigingen en vrijwilligers versterken de samenleving
De Commissie ondersteunt deze aandachtspunten volledig en wil graag mee
denken over en adviseren rond de realisatie ervan.
4. Prioriteiten vanuit het memorandum
Aanpak
Als eerste prioriteit wordt de evaluatie van de decreten vooropgesteld
Er wordt uitgegaan van de drie opgesomde acties op p. 44 van de tekst van de
geïntegreerde Memoransda.
Discussie
- Aanbesteding wetenschappelijk onderzoek
De aanbesteding moet zo snel mogelijk gebeuren
- Evaluatie door de administratie
De administratie levert haar materiaal aan de Raad/de Commissie
- Inventaris knelpunten ervaren vanuit de sector
Er moet een tijdsschema worden opgesteld voor de bijdrage vanuit de Raad
aan deze evaluatie.
De commissie heeft een consensus om de bevraging vanuit de sector te
organiseren via een hoorzitting onder auspiciën van de Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
- Aanpak hoorzitting.
Inhoudelijke insteek
* Er wordt aan Socius gevraagd een insteekdocument te leveren met een
aantal knelpunten.
* De insteek wordt in de Commissie Volksontwikkeling bewerkt tot een
werkdocument zoals dat tijdens de hoorzitting zal worden gebruikt..
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Deelnemers
* Wanneer de hoorzitting georganiseerd wordt in 2005, dan worden best
enkel de op dat ogenblik erkende organisaties uitgenodigd.
* Het aantal deelnemers à rato van 1 vertegenwoordiger per organisatie
wordt geraamd op 131 personen.
* de uitnodigingen met aanmeldingsformulier kunnen worden verstuurd
door het secretariaat van de Raad.
Datum en locatie
* Donderdag 3 februari 2005
* Er wordt geopteerd voor 1 grote zaal voor plenaire vergadering met
een aantal kleinere zalen voor de opdeling in werkgroepen.
* Er wordt geopteerd voor de organisatie van één hoorzitting van een
volledige dag in Brussel
* Als locatie wordt het gemeenschapscentrum DE Markten gesuggereerd .
Coaching werkgroepen
* per werkgroep moet een gespreksleider en een notulist worden
aangeduid.
* Gezien het beperkt aantal leden in de commissie Volksontwikkeling zal
deze aangelegenheid ter sprake worden gebracht op het volgend
Dagelijks Bestuur ( 20.10.04) om op deze manier tot een samenwerking
met de andere commissies te komen..
Catering en financiering
* Er wordt koffie in de voor- en namiddag voorzien en een broodje
‘s middags
* Er wordt bij de afdeling gepolst naar mogelijkheden van financiering
* De concrete afspraken inzake catering kunnen in een volgende
vergadering van de commissie worden behandeld.
Afspraken
1. De voorzitter neemt contact op met de directeur van Socius.
2. De secretaris neemt contact op met De Markten voor een optie op
zaalreservering.
3. De voorzitter schrijft een brief aan het afdelingshoofd van de Afdeling
Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk om de organisatie van de
hoorzitting aan te kondigen en te polsen naar de mogelijkheden voor
financiële ondersteuning.
5. Erkenning Verworven Competenties
Situering
Er wordt een artikel rond EVC verschenen in het tijdschrift Sociaal verspreid en
toegelicht door Hugo De Vos.
In een gedachtenwisseling die hierop volgt vraagt de Commissie zich af of er
rond deze materie beleidsmatig iets dient te gebeuren.
Het idee wordt geopperd om hier rond een studiedag te plannen.
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Afspraken
1. De voorzitter houdt de wijze van aanpak van dit dossier nog in beraad.
2. Deze aangelegenheid wordt aangebracht op het volgend Dagelijks
Bestuur.
6. Thema’s voor toekomstige adviezen
Uit deze vergadering van de Commissie Volksontwikkeling werden volgende
items voor advies weerhouden:
Æ Begroting 2005
Æ Beleidsnota Cultuur
Æ EVC
Æ auteursrechten / billijke vergoeding
7. Timing vergaderingen Commissie
De voorzitter overloopt de timing van de vergaderingen van de Commissie voor
de resterende maanden van het jaar 2004.
Afspraken
Gezien de beperkte aanwezigheid van de leden op de commissievergaderingen vindt de voorzitter het aangewezen de leden via een mailbevraging te
peilen naar 2 halve dagen in de week om een commissievergadering te plannen. In de nabije toekomst moet binnen de commissie gewerkt worden aan
de voorbereiding van enkele adviezen waarbij de inbreng van zoveel mogelijk commissieleden van groot belang is.
8. Varia en rondvraag
* Samenstelling commissie
Situering
Naast Ann De Weerdt heeft nu ook Luc Steenkiste ontslag genomen uit de
Commissie Volksontwikkeling en uit de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
Aangezien dit reeds het tweede lid van deze commissie is dat ontslagnemend is
wordt dit aangedrongen op vervanging
Afspraken
1. De secretaris meldt het ontslag van Luc Steenkiste aan de voorzitter van
de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
2. Marleen Platteau neemt contact op met het Kabinet (Dirk Verbist) m.b.t.
de te volgen procedures bij vervanging van een lid uit
de Commissie/ Raad.

Christine Bussche
Secretaris

Jan De Braekeleer
voorzitter
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