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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 15.09.04
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Verslag onderhoud met het Kabinet
De ondervoorzitter brengt verslag uit over het onderhoud op het Kabinet dat
plaatsvond op vrijdag 15 oktober 2004.
Aan dit gesprek werd geparticipeerd door volgende personen:
Stefaan De Ruyck (Kabinet)
Dirk Verbist (Kabinet)
Marleen Platteau (vz Raad)
Geert Puype (ovz Raad)
Eddy Frans (vz commissie AKB)
Julien Van Borm (vz commissie BIB)
Anjes Goris (commissie CC)
Jan De Braekeleer (Commissie VO)
Volgende items kwamen tijdens dit gesprek aan bod:
Beleidsnota: - wordt tegen 25.10.04 ingediend bij het Parlement
- bevat een aantal strategische opties
- verfijndere versie wordt gepland begin 2005
Æ sector en adviesorganen zullen betrokken worden bij deze
tweede versie
Mandaat RVOCS en inhoudelijke ondersteuning
Æ nood aan inhoudelijke ondersteuning wordt geacteerd
Æ einde mandaat RVOCS niet in nabije toekomst te situeren
Begroting
Æ er wordt over de begroting geen advies gevraagd
Æ consolidering van de beloofde financiering
Via andere bron wordt besparingsintentie van ca 3 miljoen euro op
het decreet lokaal cultuurbeleid gesignaleerd (via 1 euro, basissubsidie
cc, groeipad bib, halvering 0.6 euro, …
Standpunt DB:
Het Dagelijks Bestuur vindt de gesuggereerde besparing
doorgevoerd wanneer het begrotingsjaar reeds zo ver gevorderd is
niet getuigen van een professionele en planmatige aanpak.
Evaluatie decreten: er wordt een onderscheid gemaakt tussen principiële
en operationele evaluatie
Æ principiële evaluatie: er verandert niets (inhoud en ideeën achter
de decreten blijven behouden)
Æ operationele evaluatie: kan wel aanleiding geven tot aanpassingen
Relatie Onderwijs – Cultuur: er worden aanzetten verwacht vanuit de
verschillende sectoren
Juridische autonomie cc en gc
Aandacht voor allochtonen
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3. Voorbereiding hoorzitting commissie Cultuur Vlaams Parlement
Afspraak: donderdag 28 oktober 2004 om 14u
Antoon Van Dyckzaal Vlaams Parlement
Duur van de hoorzitting: ca 1 uur (30 min. inleiding + 30 min beantwoorden
gestelde vragen)
Participanten aan het overleg: ca. 15 leden van de Commissie
voorzitter Raad VOCS
voorzitters van de 4 commissies
Hand-out : - tekst van ca 4 pagina’s
- exemplaar Jaarverslag 2002 Afdeling VOB
Bouwstenen voor hand-outtekst
– inleiding Æ relevantie van de sector
* grote evolutie op de diverse deelterreinen
* sector heeft meegewerkt en nagedacht op constructieve
wijze
– recente vernieuwing: verandering moet met zorg begeleid en geëvalueerd
worden (eerder bijsturen dan veranderen)
– accurate financiële honorering van gemaakte beloften
– beklemtoning van geïntegreerd verhaal
- Besluit Æ rol van de Raad als meedenkende partner
* organisatie van informatieve rondgang zodat commissie werkveld leert
kennen
* vraag om mogelijkheid tot commentaar bij begroting
* analyse en advisering rond beleidsbrief
* verwijzing naar memorandumtekst die meer gedetailleerd is
* bestendigen traditie jaarlijks overleg Commissie Cultuur versus Raad
VOCS (september/oktober?)
– Diversiteit / Personeelszorg / BBB
Æ enkel inpikken op gestelde vragen
– Problematiek van auteursrecht
* aankaarten op federaal en internationaal niveau
* nood aan meer uitgebreide kadering van de problematiek
Æ eerder aanbrengen via parlementaire vraag

Afspraken
1. De secretaris zorgt voor een twintigtal exemplaren van het jaarverslag
2002 van de Afdeling VOB.
2. De voorzitter komt de 20 exemplaren van het jaarverslag 2002 van de
Afdeling VOB afhalen bij de secretaris op woensdagmorgen 27.10.04.
3. De secretaris engageert zich de ontwerpversie van het verslag aan de
leden van het DB te mailen uiterlijk tegen donderdag 21.10.04
4. Er wordt gewerkt naar een tekst van ongeveer 4 bladzijden, die aan het
begin van de hoorzitting wordt verspreid.
5. De voorzitter zorgt voor voldoende kopies ter verspreiding in de
vergadering.
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6. De tekst wordt opgedeeld in volgende drie blokken waarvoor door drie
personen een insteek wordt bezorgd aan de voorzitter:
* relevantie van de sector Æ Hugo De Vos
* decreten + evaluatie Æ Geert Puype
* communicatie Æ Julien Van Borm
7. De insteekteksten worden bij de voorzitter verwacht tegen vrijdagavond
22.10.04/zaterdagmorgen 23.10.04 op volgend mailadres:
marleenplatteau@ccdeploter.be

8. De voorzitter koppelt de assemblagetekst voor een laatste controle terug
naar de leden van het Dagelijks Bestuur op maandag 25.10.04 of dinsdag
26.10.04.
4. Stand van zaken vervangingen
De problematiek werd door de voorzitter nogmaals ter sprake gebracht tijdens
het onderhoud op het Kabinet (15.10.04)
5. Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergadering; woensdag 22 december 2004 om 10 uur in zaal 10
van het Markiesgebouw
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