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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 22.12.04
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Rapportering plenaire vergadering Raad van 19.01.05
In deze bijeenkomst zijn volgende items besproken:
- Vergelijking Beleidsnota Cultuur – Memorandum
Æ wordt verwezen naar de commissies: toetsing per sector
– Begroting 2006
Æ nieuw advies op basis van volledige documenten is zinvol
Æ reflectie op Begrotingsvoorstellen 2006 moet afgerond zijn
tegen april 2005
Æ omvorming DB gepland op 20.04.05 tot plenaire Raad
Æ wordt verwezen naar de commissies
– Advies reglement lottogelden
Æ verhouding beschikbare middelen voor de sector versus globale budget
Æ vraag naar vlottere uitbetaling
Æ meer rechtszekerheid
Æ inhoudelijke beoordeling door adviescommissie
– Preadvies subsidiëring cultuurcentra
Æ consensus over basisidee advies over subsidiëring cultuurcentra
Æ geen afzonderlijk advies: wordt onderdeel van globaal advies betreffende
de evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid.
3. Rapportering vanuit de Commissies
3.1. Commissie Amateurkunsten
Nihil
3.2. Commissie Bibliotheken
De volgende vergadering van deze commissie gaat door in de namiddag van
16.02.05
3.3. Commissie Culturele Centra
In de commissievergadering zijn volgende aandachtspunten aan bod
gekomen:
Æ uittekening tijdspad evaluatie van het decreet op het lokaal
cultuurbeleid
Æ procedure-afspraken aanpak evaluatie van het decreet op het lokaal
cultuurbeleid
Æ voor de bespreking van bepaalde topics zal de commissie worden
aangevuld met externe deskundigen:
* vertegenwoordiger voor Brussel
* vertegenwoordiger cultuurbeleidscoöirdinator
* vertegenwoordiger kleinere cultuurcentra, …
3.4. Commissie Volksontwikkeling
De Commissie is volpop bezig met de verwerking van de resultaten uit de
hoorzitting van 03.02.05. De stellingenlijst werd aangepast op basis van de
voorstellen uit de verschillende werkgroepen: niet gedragen stellingen
werden geschrapt, gedeeltelijk gedragen stellingen werden nogmaals
besproken en hetzij aangepast hetzij geschrapt.
In deze vergadering werden eveneens procedure-afspraken gemaakt rond:
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a) interview met de voorzitters van de adviescommissies
b) bevraging van de administratie
Afspraken:
1. De secretaris doet de nodige aanpassingen aan de stellingenlijst.
2. De gestroomlijnde stellingentekst zijnde het ontwerpadvies wordt ter
bespreking op de agenda van de plenaire Raad gezet.
4. Evaluatie van de decreten: afspraak procedure
– de deadlines voor de evaluatie van de decreten is als volgt:
Æ sociaal-cultureel volwassenenwerk: juni 2005
Æ lokaal cultuurbeleid: juni 2006
Æ periode maart 2005 – mei 2006: plannen van twee gemeenschappelijke
overlegmomenten tussen de commissie culturele centra en de
commissie bibliotheken.Æ bevraging administratie en kabinet
Æ bevraging van andere partners: cultuur lokaal, VVC,
VVBAD, VCOB, …
5. Beleidsnota Cultuur 2004-2009: bespreking aanpak
Zie Rapportering Plenaire Raad van 19.01.05.
6. Aanpak reflectie op Begroting 2006
Zie Rapportering Plenaire Raad van 19.01.05.
7. Strategie bevorderen participatie aan vergaderingen
Situering
Er wordt reeds geruime tijd vastgesteld dat de aanwezigheidsgraad in de plenaire
vergaderingen en in mindere mate in de commissievergaderingen eerder minimaal is. In een gedachtewisseling wordt getracht de oorzaken hiervan in kaart te
brengen en aanzetten tot remediëring te formuleren.
Discussie
– Persoonlijke betrokkenheid kan verhoogd worden via een betere informering
van de leden van de plenaire Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding.
– Een eerste topic zou een toelichting over het decreet op het lokaal
cultuurbeleid kunnen zijn.
– Toelichting van het decreet kan samengaan met een situering van het
werkveld, een positionering in het werkveld, …
- Mogelijkheden voor toelichting: administratie, kabinet en steunpunten
– Er moet getracht worden een meerwaarde te creëren voor de plenaire Raad
Æ via een betere stoffering van de vergaderingen
– Belang van adviezen van de Raad moet meer beklemtoond worden
Æ vragen om feedback
Æ verantwoording wanneer geen gevolg wordt gegeven
– De Raad levert extra inspanningen om haar adviserende rol zo goed mogelijk
in te vullen Æ komt de perceptie van de Raad ten goede
– Er is nood aan een grondige evaluatie van de werking van het huidig systeem
van advisering.
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Afspraken
Christine Bussche zal een voorzet doen voor een ontwerp van
evaluatierapport van één jaar werking van de Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
8. Stand van zaken vervangingen
Situering
De gevraagde vervangingen van volgende ontslagnemende leden van de Raad
voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding/ Commissie Volksontwikkeling/Commissie Culturele Centra is nog steeds niet gerealiseerd:
Ann De Weerdt
Luc Steenkiste
Diane Van der Aa
Afspraak De voorzitter neemt contact op met het Kabinet
9. Varia en rondvraag
* Wetenschappelijk onderzoek
Afspraak: De secretaris neemt contact op met de Cel voor Cultuurbeleid
m.b.t. de stand van zaken betreffende de weerhouden voorstellen
van onderzoeksopdrachten.
* Raad voor Cultuur
Probleemstellingen
1. Het Dagelijks Bestuur betreurt het ontbreken van een jaarlijkse planning voor
de vergaderingen van de Raad voor Cultuur
2. Het Dagelijks Bestuur vraagt duidelijkheid over de te volgen procedure voor
het aanbrengen van agendapunten voor een plenaire vergadering van de Raad
voor Cultuur.
Afspraak: De voorzitter van de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding neemt hieromtrent contact op met de voorzitter
van de Raad voor Cultuur.
* Voorstellen van de te behandelen thema’s
- Visie op het Cultuurpact
- Verhoging van de cultuurparticipatie

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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