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1. Goedkeuring verslag 10.11.04
Nadat de voorzitter nogmaals de voornaamste aandachtspunten die aan bod zijn
gekomen tijdens het onderhoud op het Kabinet opgesomd heeft, wordt het verslag goedgekeurd..
2. Samenwerking Cultuur-Onderwijs: verdere bespreking en afspraken
Afspraken
1. Dit agendapunt wordt verder besproken in de vergadering van
dinsdag 14.12.04.
2. Bovenvermelde vergadering zal een half uur vroeger beginnen (13u30)
zodat de andere agendapunten reeds besproken zijn vooraleer de heer
Jan Staes de vergadering vervoegt voor de verdere bespreking van
bovenvermeld agendapunt.
3. Subsidiëring
Werkwijze
Aan de hand van volgende documenten wordt een overzicht gegeven van de
subsidiëring voor cultuurcentra oude situatie versus nieuw decreet:
* document i.v.m. de subsidies algemeen
* document met de verdeling per cultuurcentrum
* overzicht projectsubsidies
.
Bespreking
– de vermindering van subsidie in het nieuwe systeem t.o.v. het oude wordt
opgevangen via de variabele subsidie.
– nog tot 2006 subsidie zoals vorig decreet Æ wat vanaf 2007?
– vaste subsidie volstaat niet om loonkost nodig leidinggevend personeel te
betalen Æ pleidooi voo.
– aantal cultuurbeleidscoördinatoren heeft ook leiding over
gemeenschapscentrum Æ combinatie moeilijk werkbaar
Æ invloed op de programmering in dergelijke
gemeenschapscentra
Æ projectsubsidie voorziet in extra werkingsbudget
voor aantal gemeenschapscentra
– aansturen op vervroeging evaluatiemoment (2005 i.p.v. 2007)
motivering: 1. start evaluatieprocedure in 2005
2. bespreking evaluatie met de verschillende actoren in 2006
3. tegen 2007 is er een voorstel dat gedragen wordt door het
Kabinet, de administratie en het werkveld
Conclusie
In het advies moeten volgende items aanbod komen:
a) rigide categorie-indeling gebaseerd op RSV
b) ongelijke verdeling subsidie
c) intergemeentelijke samenwerking
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Afspraken
1. De secretaris verwerkt de conclusies uit de discussie tot een
ontwerpadvies
2. Het ontwerpadvies wordt via mail bezorgd aan alle leden van de
commissie culturele centra om te finaliseren in de vergadering
van 14.12.04

4. Beleidsnota Cultuur 2004-2009
Vaststellingen
1. De werksoort van de cultuurcentra/gemeenschapscentra wordt in de
Beleidsnota Cultuur 2004-2009 niet vernoemd.
2. Evaluatie van het decreet LCB 2007is laat Æ liever 2005
Afspraak
Dit agendapunt wordt opnieuw opgenomen in de vergadering van dinsdag
14.12.04.
5. Timing vergaderingen 2005
Werkwijze
Het ontwerp van timing vergaderingen 2005 wordt overlopen.
Afspraken
1. De secretaris zal optie nemen op vergaderzalen.
2. De definitieve planning zal opgenomen worden in de chronologische
jaarkalender en in de jaarkalender Raad/Commissie
6. Varia en rondvraag
* Besparingsmaatregel
De Commissie herhaalt dat deze besparingsmaatregel laat op het jaar komt en
zodoende de discussie over de ontwerpbegroting 2005 bemoeilijkt.
De overheid komt bij de lokale overheid niet meer geloofwaardig over.

Volgende vergadering: dinsdag 14 december 2004 om 13u30 in zaal 7 gelijkvloerse verdieping van het Markiesgebouw

Christine Bussche
secretaris

Anjes Goris
voorzitter
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