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0. Toegevoegd agendapunt
Bij de aanvang van de vergadering verwelkomt de voorzitter Marie-anne Van
Hijfte( afdeling VOB) en kondigt het toegevoegd agendapunt aan.
Situering
Dit jaar wordt opnieuw een Prijs van de Vrijwilliger toegekend aan een
verdienstelijk(e) organisatie of vrijwilliger. De toekenning van deze prijs
gebeurt door middel van een jury waarvan de leden elk 3 gemotiveerde
kandidaturen kunnen indienen. De jury zal begin 2005 tweemaal samenkomen
(06.01.05 en 12.01.05 telkens in de voormiddag). Het reglement voor de
toekenning van de Prijs van de Vrijwilliger voorziet ook een jurylid dat deel
uitmaakt van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
Afspraken
1. Geert Puype maakt namens de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding deel uit van de jury ‘Prijs van de Vrijwilliger’.
2. De leden van het Dagelijks Bestuur geven eventuele kandidaturen
vergezeld van een motivering van ca. 5 regels door aan Geert Puype.
1. Goedkeuring van het verslag van 20.10.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Rapportering plenaire vergadering van 17.11.04
In deze bijeenkomst kwamen volgende items aan bod:
Maatregelen om participatie aan vergaderingen te verhogen
Probleemstelling
In de laatste samenkomst van de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding werd andermaal een zeer geringe aanwezigheid geregistreerd;
Gedachtewisseling
– De beperkte aanwezigheid zou kunnen verklaard worden door het ontbreken
van enige diepgaande inhoudelijke discussies binnen de plenaire vergadering
- Thematische opbouw van een inhoudelijk degelijk voorbereide vergadering
botst steeds met het ontbreken van enige inhoudelijke ondersteuning van de
Raad/de Commissies.
– De piste van inschakeling van de expertise binnen de Steunpunten wordt
afgetast. Terugvallen op dienstverlening vanuit de Steunpunten moet
realistisch en eerder minimaal worden ingeschat.
– De onzekerheid met betrekking tot het einde van het mandaat van deze
(en vorige) Raad heeft een negatieve invloed op de verdere werkzaamheden
van het adviesorgaan.
Afspraken
1. De dringende behoefte aan inhoudelijke ondersteuning om een efficiënte
werking te kunnen ontwikkelen zal andermaal formeel worden gesteld
aan het Kabinet in het kader van een tussentijdse evaluatie van de
werking van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
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2. Items voor inhoudelijke discussies binnen de plenaire vergadering
kunnen worden geput uit de lijst van sectoroverschrijdende
aandachtspunten zoals die werden opgesomd in het kader van het
Memorandum.
3. Rapportering overleg Raad voor Cultuur, Raad voor de Kunsten en Raad
voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding rond de culturele industrieën
op 02.12.04
Situering
De uiteenzetting tijdens deze bijeenkomst polst naar de mogelijkheden om via
een culturele investeringsmaatschappij initiatieven die moeilijk van de grond
komen aan een startkapitaal te helpen zodat ze nadien zelfbedruipend/winstgevend kunnen worden.. Het principe wordt verduidelijkt aan de hand
van een praktijkvoorbeeld in Quebec.
Conclusie
1. De financiële implicaties van een dergelijk project moeten nauwgezet
worden opgevolgd.
2. De nota die hieromtrent wordt voorbereid binnen de Cel voor
Cultuurbeleid zal ter bespreking aan de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding worden voorgelegd.
4. Rapportering vanuit de Commissies
4.1. AKB
Met het oog de voorbereiding van een nieuwe erkennings-en subsidiëringsronde
met ingang van 2007 is het de bedoeling via een personeelsbehoeftenplan een
algemeen kader vast te leggen per type van organisatie.
De vergaderingen van 2 februari en 2 maart 2005 zullen gewijd worden aan de
opmaak van een document hierover;
De commissie zal door de administratie op gezette tijden geïnformeerd worden
over de stand van zaken van het structureel overleg tussen het DKO en de AK.
4.2. BIB
In de vergadering van 13.12.04 werd aanzienlijk wat tijd besteed aan de rapportering vanuit andere besprekingen. Voor 2005 heeft de commissie de intentie om
maandelijks te vergaderen.
Vanuit het memorandum werd een rangorde opgesteld van een aantal aan te
pakken thema’s:
1. PBS (januari 2005)
2; Relatie met onderwijs, informatiebemiddelaars, leerwinkels, …
4.3. Commissie Culturele Centra
De commissie heeft in de laatste vergaderingen gewerkt rond volgende items:
Æ relatie cultuur-onderwijs
In de vergaderingen van 10.11.04 en 14.12.04 is er telkens een informatieve toelichting gegeven door Jan Staes (CANON), waarbij ook een aantal knelpunten
en mogelijke aanzetten tot oplossing ter sprake zijn gekomen.
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Afspraak: Er zal een nota ter bespreking in de plenaire vergadering van de Raad
voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding worden overgemaakt,
maar het is momenteel nog niet mogelijk een exacte timing te geven
wanneer dit aan de orde zal zijn.
Æ subsidiëring cultuur- en gemeenschapscentra
In de commissievergadering van 13.01.05 zal verder gewerkt worden aan het
ontwerpadvies rond de subsidiëring van cultuur- en gemeenschapscentra.
Conclusie:- Er moeten procedureafspraken worden gemaakt over de aanpak van
de evaluatie van de decreten
- Een globale aanpak lijkt aangewezen.
- Ondertussen kan op het niveau van de commissie gewerkt worden
aan een preadvies rond een deelitem.
.
4.4. Volksontwikkeling
De Commissie Volksontwikkeling heeft reeds een tweetal vergaderingen
gespendeerd aan de voorbereiding van een hoorzitting met de sector in het kader
van een globale aanpak van de evaluatie van het decreet op het sociaal-cultureel
volwassenenwerk.
Het is de bedoeling om in de plenaire Raad van mei 2005 een advies te bespreken i.v.m. de globale evaluatie van het decreet betreffende het sociaal-cultureel
volwassenenwerk dat tot stand is gekomen op basis van beschikbare documenten
(SOCIUS, FOV, eigen resultaten voortvloeiend uit de hoorzitting;…)
5. Beleidsnota Cultuur 2004-2009
Werkwijze
In het vooruitzicht van de uitnodiging om als Raad te participeren aan de opmaak van de concrete Beleidsbrief wordt de tekst van de Beleidsnota Cultuur
2004-2009 getoetst aan het Memorandum van de Raad.
Afspraken
1. Marleen Platteau maakt een insteeknota waarin de Beleidsnota Cultuur
2004-2009 wordt getoetst aan het Memorandum van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
2. De procedure voor advisering van de beleidsbrief wordt op het Dagelijks
Bestuur van februari geagendeerd.
6. Begroting 2005: standpunt VVSG
Afspraak: De secretaris polst naar de beschikbaarheid van de Memorie van
Toelichting bij de begroting 2005.
7. Stand van zaken vervangingen
In de vergadering van 15.12.04 van de Commissie Volksontwikkeling werd afgesproken dat contacten zouden gelegd worden door Joke Flour.
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8. Werkzaamheden 2005
Januari :
* toetsing beleidsnota – memorandum
* begroting 2005
Februari
* bespreking beleidsbrief

9. Planning 2005
De chronologische kalender en de vergaderkalender per Raad zullen met de uitnodiging van de eerste vergadering van de plenaire Raad voor het jaar 2005 aan
alle leden van de Raad worden overgemaakt.
10. Varia en rondvraag
* Wetenschappelijk onderzoek
Situering
Vanuit het College van Afdelingshoofden (COVA) wordt via Bart Van Der Herten (Cel voor Cultuurbeleid) gepolst naar voorstellen voor besteding van financiele middelen voor wetenschappelijk onderzoek in 2005.
Afspraak
1. De secretaris informeert bij de Cel voor Cultuurbeleid naar de deadline
voor voorstellen voor onderzoeksopdrachten.
2. De uiterste datum van indiening wordt aan de leden van het Dagelijks
Bestuur gecommuniceerd.

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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