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1. Goedkeuring verslag 10.01.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Nazorg hoorzitting
Procedure
1. De stellingenlijst wordt overlopen en aangepast op basis van de resultaten uit
de verslagen van de werkgroepenbespreking.
2. Bij een eerste lezing worden de stellingen opgedeeld in drie groepen
a) JA Æ deze stellingen worden gedragen door de grote meerderheid en niet
meer besproken in de commissie
Æ deze stellingen worden integraal opgenomen in de stellingenlijst
b) ? Æ deze stellingen worden besproken in de commissievergadering
Æ kleine tekstaanpassingen worden in de vergadering reeds genotuleerd
Æ meer omstandige herformuleringen gebeuren als ‘huiswerk’ door een
van de commissieleden
Æ een vraagteken kan worden omgevormd tot een consensus tot
schrappen van de stelling
Æ de goedgekeurde aanpassingen/ schrappingen worden in de
stellingenlijst verwerkt door de secretaris
.
c) SCHRAPPEN
Æ deze stellingen waarover een “schrappen-consensus” uit de
werkgroepen blijkt, worden overlopen en geschrapt uit de lijst.
3. De verslagen van de verschillende werkgroepen – zes algemene in de
voormiddag en vijf sectorspecifieke in de namiddag - zullen worden
samengevoegd tot één document.
4. Het idee van raadpleging van de respectievelijke voorzitters van de
adviescommissies wordt opnieuw opgenomen.
Er wordt gekozen voor de interview-formule, waarbij een voorzitter door een
lid van de Commissie Volksontwikkeling gevraagd wordt te reflecteren op de
aangepaste stellingenlijst
5. De Commissie heeft de intentie om ook de administratie te bevragen.
Afspraken
1. De secretaris doet de nodige aanpassingen aan de stellingenlijst en mailt
deze ter verificatie aan de voorzitter.
2. De voorgestelde aanpassingen worden niet meer in detail opgenomen in
dit verslag De aldus aangepaste versie van de stellingenlijst/ontwerpadvies
gaat als bijlage bij dit verslag.
3. De secretaris maakt een ontwerp van “assemblageverslag”.
4. De verdeling van de interviews wordt als volgt voorgesteld:
a) vz adviescommissie Bewegingen ( I. Glorieux) Æ Tom Vanwing
b) vz adviescommissie Instellingen (R. Van Kerckvoorde)
Æ Luc De Droogh
c) vz adviescommissie Verenigingen (M. Hooghe) Æ Gunter Gehre
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5. Jan De Braekeleer contacteert Tom Vanwing.

6. Jan De Braekeleer stuurt de voorzitters van de drie adviescommissies een
aankondigingmail en de aangepaste stellingentekst.
7. De commissieleden/interviewers maken zelf de afspraken met de
voorzitters.
8. Het is de bedoeling dat de interviews afgerond zijn tegen maandag
14.03.05.
9. De voorzitter contacteert de administratie via Luc Goossens
3. Stand van zaken vervangingen
Situering
De voorzitter heeft een aantal suggesties overgemaakt aan het Kabinet (Dirk
Verbist). Het Kabinet heeft de Administratie (Luc Goossens) gevraagd een aantal mensen te contacteren. Het resultaat van deze actie ligt opnieuw ter tafel op
het Kabinet..
Conclusie
De voorzitter heeft tot op heden nog geen verdere informatie rond deze
aangelegenheid ontvangen
4. Varia en rondvraag
* Communicatie over de hoorzitting
Afspraken
1. De beschikbare informatie zal naar de sector worden teruggekoppeld.
2. Er wordt gedacht aan een artikel in het tijdschrift Wisselwerk.
3. Het beschikbare cijfermateriaal en het uiteindelijke ontwerpadvies zullen
na afloop van het verwerkingsproces op de website van de afdeling VOB
en Socius worden ter beschikking gesteld.

Volgende vergadering: maandag 14 maart 2005 om 9u30 in zaal 6
Markiesgebouw Brussel

3

