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1. Goedkeuring van het verslag van 22.09.04
de voorzitter overloopt het verslag puntsgewijs, waarna het zonder opmerkingen
wordt goedgekeurd.
2. Verslaggeving door de voorzitter van het gesprek op het Kabinet
- Aan dit gesprek dat plaatsvond op vrijdag 15.10.04 om 10u werd
geparticipeerd door volgende personen:
Kabinet:
Stefaan De Ruyck
Dirk Verbist
Raad

Marleen Platteau
Geert Puype
Eddy Frans
Julien Van Borm
Anjes Goris
Jan De Braekeleer

- Advisering begroting en beleidsnota
Over de begroting wordt geen advies gevraagd.
Tegen 25.10.04 wordt een bondige richtinggevende beleidsnota ingediend ,
waarin enkel een aantal strategische opties zijn opgenomen, zonder concrete
maatregelen. Eind januari zal een meer gedetailleerde versie met de sector worden bediscussieerd. Zowel sector als adviesorganen zullen dus betrokken worden
bij de totstandkoming van de tweede versie.
De beleidsnota zal dan jaarlijks worden vertaald in een beleidsbrief die eveneens kan geadviseerd worden.
Afspraken
1. Hilde De Brandt informeert bij schepen in hoeverre documenten m.b.t.
Begroting beschikbaar kunnen worden gesteld.
2. Christine Bussche doet hetzelfde bij Dirk Mattens (secretaris Commissie
Cultuur Vlaams Parlement).
- Hervorming strategische adviesorganen
De nood aan ondersteuning wordt geacteerd. Er is ook nog geen duidelijk beeld
m.b.t. het tijdspad van deze geplande herstructurering (hangt samen met BBB)
- Evaluatie van de decreten
De aanbesteding voor het wetenschappelijk onderzoek is dringend.
De verduidelijking van de positie van de sector van de kunsteducatie dringt zich
op.
Decreet lokaal cultuurbeleid
Æ verfijning functie-inhoud en positionering van de
cultuurbeleidscoördinator
Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk
Æ aandacht voor allochtonen
Æ evaluatie in twee “lagen”
Æ Æ start van het decreet:
( hoe is de herstructurering door de sector ervaren)
Æ Æ fundamentele keuzes gemaakt in het decreet
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3. Verslaggeving door de voorzitter vanuit het Dagelijks Bestuur
In deze vergadering kwamen 2 items aan bod:
a) rapportering gesprek op het Kabinet
Æ positieve evaluering
b) voorbereiding hoorzitting commissie Cultuur
Æ er werd een tekst gemaakt van ca. 4 pagina’s met 3 grote lijnen:
Æ Æ voorstelling van de sector
Æ Æ evaluatie van de decreten
Æ Æ communicatie RVOCS – Commissie Vl. Parlement
Afspraak:Christine Bussche vraagt aan de voorzitter van de Raad of de
definitieve versie van deze tekst kan worden bezorgd aan de leden
van de Raad
4. Verdere voorbereiding hoorzitting
Stand van zaken
Datum: 3 februari 2005 Æ OK
Locatie: vergaderzalen Markiesgebouw Æ OK
Logistieke ondersteuning: drank +broodje door Afdeling VOB:Æ OK
Inhoudelijke invulling
Twee aspecten Æ aanpak van de dag
Æ communicatie naar de sector
De hoorzitting kan als volgt gestructureerd woorden: bespreking in plenum +
opdeling in werkgroepen per werksoort.
Redactie van tekstmateriaal
De tekst van Socius wordt gebruikt als uitgangspunt. Deze tekst zal in een extra
commissievergadering (maandag 22.11.04 om 9u30) worden bewerkt om te komen tot een algemene tekst met een aantal knelpunten die zal gebruikt worden
op de dag van de hoorzitting. Het is de bedoeling dat deze tekst een discussie op
gang brengt die met deze leidraad toch ietwat gestructureerd kan verlopen De
hoorzitting moet gezien worden als een inventarisatie van een aantal knelpunten
en een aftoetsing van een aantal aspecten..
Gezien een aantal commissieleden professioneel niet verbonden zijn met een organisatie uit de sector, vindt de commissie het aangewezen dat de bewerking van
de “SOCIUS-tekst” opgebouwd wordt vanuit de commentaar die deze commissieleden aangeleverd hebben. Het gaat om volgende personen:
* Hilde De Brandt
* Luc De Droogh
* Gunter Gehre
* Tom Van Wing
Zij worden gevraagd puntsgewijs een aantal kritische bedenkingen m.b.t. tot de
insteektekst op papier te zetten. Deze punten kunnen dan gebruikt worden als
leidraad bij de bewerking van de tekst tijdens extra vergadering van 22.11.04.
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Organisatie werkgroepen
Voor elke werkgroep moet er een voorzitter (lid van de commissie Volksontwikkeling) en een secretaris worden voorzien
De voorzitter nemen zelf het initiatief voor de keuze van een secretaris
Uitnodigingen
Per organisatie één persoon.
Kabinet en administratie worden uitgenodigd.
.
Allochtonen
Op vraag van het Kabinet zal in de hoorzitting de nodige aandacht besteed worden aan de migrantenverenigingen.
De opdracht vanuit het Kabinet bleek niet duidelijk.
Communicatie hoorzitting
Uitnodigingen worden verstuurd eind november door secretariaat Raad.
Afspraken
1. De voorzitter vraagt de tekst op bij SOCIUS.
2. De secretaris reserveert een vergaderlokaal voor de extra
vergadering van 22.11.04.
3. Alle commissieleden worden door de secretaris via mail op de hoogte
gebracht van de datum van de extra vergadering.
4. De secretaris bezorgt de voorzitter een ontwerp van mail waarbij een
aantal commissieleden een reflectie gevraagd wordt op het te hanteren
tekstmateriaal.
5. De secretaris verstuurd een extra mail naar deze “bevraagden”
6. Uitnodigingen voor de hoorzitting worden verstuurd eind december 2004.
7. De voorzitter neemt contact op met het Kabinet (Dirk Verbist) om
verduidelijking rond het aspect “migranten”.
5. Resultaten bevraging timing vergadering commissie
Situering
Omdat een aantal commissieleden in de onmogelijkheid waren om commissievergaderingen bij te wonen op woensdagvoormiddag werd besloten een bevraging te doen om een meer geschikt vergadermoment te kunnen vastleggen.
Resultaat van de bevraging
1. Iedereen heeft gereageerd.
2. Alternatief 1: maandagvoormiddag
PRO - enige optie voor Gunter GEHRE en Luc DE DROOGH
CONTRA

- verlies Joke FLOUR en Hilde DE BRANDT
- ik heb teamvergadering op maandagmorgen
(te overleven, want waarschijnlijk niet meer wekelijks)
- geen laatste maandag van de maand (dan kan Bart
DECLERCK niet (dus beter b.v. naar 2de maandag)
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EINDSCORE

1. drie leden met keuze deze optie A:
Bart DECLERCK, Gunter GEHRE en Luc
DE DROOGH)
2. vijf leden hadden optie C (beide mogelijkheden):
Jan DE BRAEKELEER, Hugo DE VOS, Tom
VANWING, Kristien VERMEERSCH en
Paul VAN HOORICK.

--> TOTAAL: 3 + 5 = 8 commissieleden
3. Alternatief 2: woensdagvoormiddag
PRO - enige optie voor Joke FLOUR
- ik heb geen problemen met mijn teamvergadering
- we kunnen ingaan op duidelijke voorkeur van Hugo DE VOS
(=zéér trouw aanwezig commissielid!)
CONTRA

- verlies Gunter GEHRE(=steeds vragende partij om aanwezig te
kunnen zijn) en Luc DE DROOGH

EINDSCORE

1. drie leden met deze keuze eptie B: Hilde DE
BRANDT, Joke FLOUR en Hugo DE VOS.
2. vier leden hadden optie C(beide mogelijkheden):
Jan DE BRAEKELEER, Tom VANWING, Kristien
VERMEERSCH en Paul VAN HOORICK,

--> TOTAAL: 3 + 4 = 7 commissieleden.
Eindconclusie
Wanneer de beslissing afhankelijk wordt gemaakt van het rekenkundig maximum
wordt vergaderd op maandagvoormiddag
Beslissing
Vanaf januari 2005 vergadert de Commissie Volksontwikkeling op de tweede
maandagvoormiddag van elke maand (met uitzondering van de maanden juli
en augustus.
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6. Varia en rondvraag
* Timing vergaderingen
- maandag 22 november 2004 om 9u30 in zaal 734 (7de verdieping)
- woensdag 24 november 2004 om 9u30 in zaal 6 (gelijkvloerse verdieping)
- woensdag 15 december 2004 om 9u30 in zaal 6 (gelijkvloerse verdieping)
- vanaf 2005 vergadert de commissie Volksontwikkeling op de tweede
maandagvoormiddag van de maand!
* EVC
- dit item zal ter sprake gebracht worden op de plenaire vergadering
van 17.11.04.
Volgende vergadering: maandag 22 november 2004 om 9u30 in zaal 734
(7de verdieping) van het Markiesgebouw te Brussel
EXTRA VERGADERING

Christine Bussche
secretaris

Jan De Braekeleer
voorzitter
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