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0. Vaststelling van de agenda
Wegens verontschuldiging van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de
ondervoorzitter.
Een lid uit de vergadering vraagt dat gezien de grote afwezigheid op de plenaire
vergaderingen het Dagelijks Bestuur in zijn volgende vergadering van gedachten
zou wisselen over mogelijke acties om een grotere participatie aan de plenaire
bijeenkomsten van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding te realiseren;
1. Goedkeuring van het verslag van 19.05.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Verslaggeving onderhoud op het Kabinet
Werkwijze
Aangezien dit agendapunt reeds uitvoerig aan bod kwam in de vergadering van
het Dagelijks Bestuur van 20 oktober 2004, zal in dit verslag de bijdrage daaromtrent uit het verslag van het Dagelijks Bestuur worden geïntegreerd.
Verslag
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, …
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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
Afspraak
Op vraag van de heer Bruno Peeters zullen ook de verslagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bezorgd worden aan alle leden van de
Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
3. Verslaggeving hoorzitting met de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement
Verslag
Uit dit gesprek kunnen volgens de Commissie Cultuur voor de Raad volgende
opdrachten worden opgesomd:
Æ relatie VRT –cultuur
Æ visie op de bovenbouw: Æ Æ Steunpunten
Æ Æ structuur van adviesorganen
Æ stedelijkheid
Afspraken/ Conclusie
1. De tekst die als leidraad gediend heeft voor het gesprek en het
ontwerpverslag van de eigenlijke hoorzitting werden reeds aan alle leden
van de Raad bezorgd.
2. De voorzitter van de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement
verwacht van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding een
duidelijk standpunt i.v.m. de beleidsbrief.
3. In het volgende Dagelijks Bestuur wordt nagegaan in hoeverre deze
aandachtspunten kunnen/moeten voorwerp zijn van een advisering.
4. Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies
* Commissie Volksontwikkeling
– voorbereiding hoorzitting evaluatie van het decreet
= eigen bevraging van de sector over evaluatie van het decreet dat nu 2 jaar in
werking is.
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– Elders verworven Competenties (EVC)
Competentiegericht denken kadert in het levenslang en levensbreed leren.
Vaardigheden verworven in een informele leersituatie moet kunnen
opgenomen worden in de “portfolio” en kan nuttig zijn bij het volgen van
formele educatie.
Conclusie:
1. EVC is een problematiek die ruimer gesitueerd moet worden dan de
commissie Volksontwikkeling. Aanwezigheid van leden van de Raad op
studiedag in het Provinciehuis in Antwerpen (09.12.04) lijkt nuttig,
aangezien dit een informatieve bijeenkomst betreft.
2. Voor het uitstippelen van een verdere aanpak, wordt het resultaat van
de studiedag afgewacht. .
* Commissie Culturele centra
- Vertrekkende vanuit de bijdrage voor het Memorandum aan de nieuwe
Vlaamse regering werd de eerste prioriteit aangepakt. In de vorige
commissievergadering werd Jan Staes uitgenodigd voor een eerste contact
waar naast een voorstelling van de werking van CANON eerste aanzetten
werden gegeven over aanpak en mogelijke vormen van samenwerking.
* Commissie Bibliotheken
In de vorige commissievergadering werden volgende items besproken:
* prioriteiten vanuit het memorandum
* aandachtspunten in het regeerakkoord
* toelichting door Jan Braeckman over VLACC II (VCOB)
* Commissie Amateuristische Kunstbeoefening
Met het oog op de voorbereiding van een nieuwe beleidsperiode hebben twee lopende projecten Creatief Schrijven en Circusvlo uitvoerig hun werking voorgesteld. In de volgende vergadering (01.12.04 wordt gewerkt rond het personeelsbehoeftenplan.
5. Creatieve Industrieën
Situering
Het is de leden van de Raad niet echt duidelijk in hoeverre zij als sector SCW
voorwerp kunnen zijn in het plaatje van de culturele industrieën.
Discussie
Dit eerste verkennende gesprek kan een gesprek op 2 niveaus zijn:
a) toepassing van het idee in alle sectoren
b) fundamentele vragen rond commercialisering en vermarkting waarbij de
burger een “consument van producten” wordt..
Het feit dat onze sector over een klantenpotentieel beschikt kan kansen bieden,
maar is anderzijds ook niet zonder gevaar De kwaliteit dient in ieder geval bewaakt te worden;
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Afspraken
1. De Raad zal zich in deze discussie positioneren vanuit een algemene
invalshoek. De mensen die door de culturele sector worden bereikt bieden
een potentieel.
2. De voorzitter van de vergadering vindt het wenselijk dat per commissie
2 personen zouden participeren aan deze gedachtewisseling.
6. Beleidsnota Cultuur 2004-2009
De voorliggende versie van de Beleidsnota Cultuur 2004-2009 zal in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement worden besproken op donderdag 25
november om 14 uur.
In het gesprek met het Kabinet werd afgesproken dat sector en adviesorganen
betrokken zullen worden bij het tot stand komen van de geconcretiseerde versie
van de beleidsnota eind januari 2005 (zie ook verslag DB 20.10.04 p.2 punt 2)..
Conclusie/Afspraken
1. De bespreking van de beleidsnota wordt uitgesteld zodat de leden de
mogelijkheid krijgen het document meer in detail kunnen analyseren.
2. De tweede versie van de beleidsnota (jan 2005) zal ten gronde worden
besproken.
3. Als voorbereiding op deze bespreking kunnen de leden aftoetsen welke
aandachtspunten uit het Memorandum werden weerhouden in de eerste
versie van de beleidsnota.
4. De aanpak van het advies op het beleidsplan wordt besproken in het
eerstvolgend Dagelijks Bestuur van 22.12.04.
7. Stand van zaken uitvoering begroting 2004 en bespreking begroting 2005
Situering
De voorliggende cijfers van de Begroting 2004 en de ontwerpbegroting 2005
worden overlopen.
Aangezien de vergadering slechts over onvolledig bronnenmateriaal beschikt is
het zeer moeilijk de ontwerpbegroting in detail te bespreken en een gedetailleerd
advies uit te brengen.
Deze aangelegenheid is dringend aangeien de ontwerpbegroting 2005 in de
Commissie Cultuur van donderdag 18 november 2004 zal besproken worden.
Het advies zal zich dan ook beperken tot volgende algemene opmerkingen:
Æ betrokkenheid bij begrotingsbesprekingen
Æ besparingen binnen het decreet op het lokaal cultuurbeleid in 2004
Æ niet uitvoeren van gestemde decreten conform de gemaakte afspraken
Afspraken
1. De secretaris maakt een ontwerp van advies en mailt dit uiterlijk
woensdagavond 17.11.04 aan de ondervoorzitter.
2. De ondervoorzitter bezorgt de aangepaste versie aan het secretariaat
zodat het advies uiterlijk maandagmorgen via mail aan de secretaris van
de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement kan worden
overgemaakt.
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8. Varia en rondvraag
* Stand van zaken vervangingen
Op vraag van het Kabinet zal de Commissie Volksontwikkeling zelf namen
suggereren.
* Jaarverslag 2003
De secretaris meldt de publicatie van het Jaarverslag 2003 van de Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding. Geïnteresseerden kunnen een
exemplaar opvragen.
Afspraak. De secretaris bezorgt een exemplaar aan volgende personen:
* Hugo De Vos
* Bruno Peeters
* Bea Vansteelandt.
* Voorstel timing vergaderingen 2005
Afspraken
1. Het vaste vergadermoment blijft de derde woensdag van de maand in de
voormiddag
2. Het aanvangsuur van de vergaderingen blijft 10 uur.
3. De vergaderfrequentie blijft éénmaal per maand, alternerend een
vergadering Plenaire Raad / Dagelijks Bestuur.
4. De secretaris maakt een ontwerp van planning.

Christine Bussche
secretaris

Geert Puype
ondervoorzitter
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