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1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 14.11.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Ontslag voorzitter
De voorzitter meldt dat hij wegens te druk bezig op de fusie-universiteit Antwerpen eind 2005 ontslag neemt als voorzitter van de Commissie Bibliotheken
en als lid van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en zijn
Dagelijks Bestuur. Hij heeft hieromtrent een schrijven gericht aan zowel de
administratie als het Kabinet.
Hij houdt eraan de leden van de Commissie en de secretaris te danken voor
hun inzet en de fijne samenwerking.
Het Kabinet heeft nog geen vervanger aangeduid. In afwachting daarvan zal de
ondervoorzitter de vergadering moeten leiden.

3.

Structurele samenwerking met Onderwijs
Werkwijze
1. Er wordt nagegaan of voorliggende tekst in deze vorm kan worden bezorgd
aan de deelnemers aan het ruimer overleg dat gepland wordt op 17 januari
2006 in de namiddag.
2. Afspraken over de organisatie van het ruimer overleg.
Bespreking
- Op pagina 3 wordt in de rubriek Knelpunten een kopje Pedagogisch Hoger
Onderwijs of Lerarenopleiding toegevoegd.
- De bijhorende paragraaf benadrukt de rol die de opleiding kan spelen in de
motivering van toekomstige leerkrachten in het gebruik van de openbare
bibliotheek en het overbrengen van de interesse in lezen in het algemeen.
- In deze paragraaf kan eventueel worden verwezen naar onderzoek
betreffende het lezen van de studenten Pedagogisch Hoger Onderwijs.
Daartoe kan contact worden opgenomen met de Stichting Lezen.
- Volgende organisaties/personen worden op het overleg uitgenodigd:
VCOB
CANON
VVBAD
Stichting Lezen
Pedagogische Begeleiders
Commissie Bibliotheken
Afspraken
1. AnnSchatteman contacteert Stichting Lezen.
2. Chris Peeters en Ann Schatteman schrijven aanvullende paragraaf
m.b.t. Pedagogisch Hoger Onderwijs.
3. Chris Peeters bezorgt de namen van de diensthoofden van de diverse
schoolnetten aan het secretariaat.
4. De voorzitter bezorgt een ontwerp van uitnodiging voor het ruimer
overleg op 17.01.06.
5. Julien Van Borm is bereid om de vergadering van 17 februari te leiden.
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4.

Verdere voorbereiding evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid
Werkwijze
Uit het verslag van het gemeenschappelijk overleg tussen de Commissie Bibliotheek en de Commissie Culturele Centra werden die topics opgelijst waarover een standpunt moet geformuleerd worden Vervolgens wordt het huiswerk (schrijven van een korte insteek van standpunt) verdeeld onder de verschillende commissie leden.
Bespreking
Voor elk van de geselecteerde topics resulteerde een eerste brainstorming in
volgende aandachtspunten:
Steunpunt
- structuur steunpuntenlandschap
- gebruik andere infokanalen
- elk domein beschikt best over een autonoom steunpunt
- autonomie t.o.v. de aansturende overheid + verwijzing naar NL model
- relatie met de Provincie
- sturende overheid versus verregaande decentralisering
Erkenningsvoorwaarden/normering
- pleidooi voor aantal ‘kapstokken’
- zie ook bijdrage voor Memorandum aan de Vlaamse Regering
Bijzondere doelgroepen
- vraag 1 vormt de hoofdbrok
Intergemeentelijke samenwerking
VGC
- moeilijke situatie voor bibwerking in Brussel (cf. Ukkel)
Subsidiëring
- inkrimping 0.6 euro tot 0.15 euro: invloed op de collectievorming
- Vlaamse overheid wijzen op decretale verplichtingen
Cultuurbeleidscoördinator
- relatie bibliothecaris – cultuurbeleidscoördinator
Advisering
- inpikken op bijdrage vanuit commissie culturele centra
Afspraken
1. De ontwerpteksten worden bij het secretariaat ingediend tegen vrijdag
6 januari 2006.
2. De voorzitter contacteert de commissieleden die niet aanwezig waren op
de vergadering voor de bespreking van hun huiswerk.
3. De verdeling van het huiswerk ziert er als volgt uit:
* Steunpunt Æ Chris Peeters
* Erkenningsvoorwaarden Æ Geert Puype
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* Bijzondere doelgroepen Æ Ingrid Vandekelder
* Intergemeentelijke samenwerking Æ Kathleen De Meester
* VGC Æ Geert Puype
* Subsidiëring Æ Geert Puype
* Cultuurbeleidscoördinator Æ Edwin Van Troostenberghe
5.

Planning vergadering 2006
Afspraken
1. De eerste twee vergaderingen gepland in 2006 moeten so wie so behouden
blijven gezien de strakke timing voor het advies betreffende de evaluatie
van het decreet op het lokaal cultuurbeleid.
2. Er zal nagegaan worden of de vergaderfrequentie (1maal/maand) niet kan
worden versoepeld..

6.

Rapportering vanuit de plenaire Raad en het gemeenschappelijk overleg
met de Commissie Culturele Centra van 16.11.05
In de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding van 16.11.05 werd het advies rond planlast afgerond. En het overleg
tussen de Commissie Bibliotheken en de Commissie Culturele Centra ingeleid
(zie ook punt 4 van dit verslag.

7.

Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergaderingen:
- dinsdag 17 januari 2006 om 14 uur in zaal 7 (Markies)
overleg over tekst school en bibliotheek
- woensdag 18 januari 2006 om 10 uur in zaal 6 (Markies)
gewone commissievergadering
- woensdag 18 januari 2006 om 13 uur in zaal 4 (Markies)
plenaire Raad Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
- dinsdag 7 februari 2006 van 10 u tot 16 u in zaal 7 (Markies)
gemeenschappelijk overleg met de Commissie Culturele Centra

Christine Bussche
secretaris

Julien Van Borm
voorzitter
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