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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 10.11.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Verslaggeving uit andere vergaderingen.
Gesprek met het Kabinet
Situering
Aandachtspunten
– Beleidsnota

Æ algemeen kader met strategische opties
Æ verfijnde versie tegen februari 2005
Æ sector en adviesorganen zullen worden geraadpleegd
bij het tot stand komen van de tweede versie van de
beleidsnota

- Mandaat Raad VOCS/ inhoudelijke ondersteuning
Æ einde mandaat wordt niet in nabije toekomst gesitueerd
Æ vraag om inhoudelijke ondersteuning wordt geacteerd
- Evaluatie van de decreten
- Relatie Onderwijs-Cultuur
- Leerwinkels/ Vrijetijdswinkels
Æ Welke rol kan de bibliotheek in dit geheel spelen?
Æ Welke dienstverlening kan door de bibliotheek
gegarandeerd worden?
Æ Kan de sector als geheel een coherent verhaal leveren
bij deze problematiek
Conclusie en afspraak
1. Het denkwerk rond de thematiek van de “winkels” (leerwinkel,
vrijetijdswinkel, …) moet resulteren in een advies.
2. Dit advies moet tot stand komen via een samenwerking van de
Commissie Bibliotheken met het VCOB en de VVBAD.
3. De gedachtewisseling gebeurt best op basis van een sneuveltekst.
4. Edwin Van Troostenberghe (lid commissie Bibliotheken) maakt een
insteek tegen de volgende vergadering (13.01.04)
5. Het ontwerp waarvan sprake in punt 4 wordt in een eerste fase
besproken in de commissie bibliotheken en pas in een tweede fase
overlegd met de andere partners (VCOB en VVBAD).

Gesprek met de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement
Situering
Het Dagelijks Bestuur van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
werd op 28.10.04 samen met de raad voor Cultuur en de Raad voor de Kunsten
uitgenodigd voor een hoorzitting van de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Na een bondige uiteenzetting door de voorzitter van elk van de Raden
werden vragen van de Commissieleden beantwoord..
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Aandachtspunten
Uit dit gesprek kwamen volgende thema´s vatbaar voor bespreking in de Raad:
Æ relatie VRT-cultuur
Æ visie op de bovenbouw Æ Æ Steunpunten
Æ Æ structuur van adviesorganen
Æ stedelijkheid
Plenaire Raad
In de vergadering van 17.11.04 kwamen volgende topics aan bod:
Æ rapportering gesprek Kabinet
Æ rapportering hoorzitting Commissie Cultuur Vlaams Parlement
Æ verslaggeving vanuit de verschillende commissies
Æ creatieve industrieën
Æ Beleidsnota Cultuur 2004-2009

Culturele Industrieën
Situering
Het betreft een gezamenlijk overleg tussen de Raad voor Cultuur, de Raad voor
de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
In deze bijeenkomst werd samen met een vertegenwoordiging van de Cel voor
Cultuurbeleid van gedachten gewisseld rond deze thematiek.
Afspraak
De huidige besprekingen zullen uitmonden in een nota die eind december
2004 zal ter beschikking gesteld worden en waar ook het advies van de
Raad zal worden gevraagd.
Raad voor Cultuur
Voor een situering van de problematiek Æ zie agendapunt 4 van dit verslag;
3. Beleidsnota Cultuur 2004-2009
Afspraak
De leden van de Commissie Bibliotheken die eveneens deel uitmaken van
het Dagelijks Bestuur overlopen tegen de eerstvolgende vergadering van
woensdag 22 december 2004 het document nogmaals met het oog op de te
maken afspraken inzake aanpak van de insteek voor de besprekingen i.v.m.
de concrete invulling van de beleidsnota tweede (geconcretiseerde) versie.
4. Besparingen 2004
Situering
Dit item werd op vraag van de voorzitter van de Commissie Bibliotheken op de
agenda van de vergadering van de Raad voor Cultuur van 02.12.04 geplaatst.
Bedoeling was een bespreking ten gronde op gang te brengen over het feit dat
de Vlaamse overheid decretaal vastgelegde verplichtingen niet nakomt en het
werkveld daarvan zeer laattijdig op de hoogte brengt.
Afspraken
1. Dit punt wordt opnieuw geagendeerd op de volgende vergadering van de
Raad voor Cultuur.
2. Op basis van de gedachtewisseling en ingenomen standpunt op de
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volgende vergadering van de Raad voor Cultuur zal een nota worden
voorbereid.

5. Timing vergaderingen 2005
Situering
Voortbouwend aan de concrete aanpak van de aandachtspunten zoals opgelijst in
het memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering is de Commissie van mening
dat een verhoging van de vergaderfrequentie noodzakelijk is om een zekere
diepgang te kunnen krijgen bij de aanpak van een bepaalds item.
Afspraken
1. Voor 2005 wordt de timing van de vergaderingen maandelijks i.p.v.
tweemaandelijks.
2. Het uitgangspunt van vorig jaar - tweede maandagnamiddag van de
maand – wordt behouden.
3. Er wordt niet vergaderd in juli en augustus en evenmin in andere
schoolvakanties (kan eventueel leiden tot afwijking van basisbeginsel
2° maandag).
4. In januari wordt uitzonderlijk vergaderd op donderdag 13 januari om
14u. Reden = toelichting PBS door de heer Bart Beuten.5. Volgende data
werden “geprikt”, waarvoor de secretaris optie neemt op
een vergaderlokaal:
* donderdag 13.01.05 – 14 uur toelichting PBS
* woensdag 16.02.05 – 14 uur afwijking naar woensdag wegens
dubbele boeking
* maandag 21. 03.05 – 14 uur week later wegens dubbele boeking
( bevestigd via mailbevraging)
* maandag 18.04.05 – 14 uur week later wegens dubbele boeking
(bevestigd via mailbevraging)
* maandag 09.05.05 – 14 uur
* maandag 13.06.05 – 14 uur
* maandag 12.09.05 – 14 uur
* maandag 10.10.05 – 14 uur
* maandag 14.11.05 – 14 uur
* maandag 12.12.05 – 14 uur
6. De secretaris zal de planning voor de commissie Bibliotheken integreren
in de globale chronologische kalender en de globale kalender per
commissie/Raad.
6. Varia en rondvraag
* Toelichting PBS
De uitgestelde toelichting i.v.m. PBS zal doorgaan in de vergadering van
13..01.05. Geert Puype neemt contact op met de heer Bart Beuten voor de concrete modaliteiten.
Volgende vergadering: donderdag 13 januari 2005 om 14 uur in zaal 3
(gelijkvloerse verdieping) Markiesgebouw
Christine Bussche
secretaris

Julien Van Borm
voorzitter
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