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1. Goedkeuring van het verslag van 13.01.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Samenstelling Commissie
- De voorzitter verwelkomt de heren Wies Jespers en Pat Vanderhaeghe die als
extern deskundige de vergaderingen van de Commissie Culturele Centra zullen
bijwonen. De voorzitter geeft een bondig overzicht van het organogram van de
adviesstructuur.
Marleen Platteau, voorzitter Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding, woont eveneens de vergadering bij.
– Omdat Els Buelens niet kan ingaan op de uitnodiging om als extern
deskundige de commissie culturele centra te versterken, wordt gezocht naar
mogelijke vervangers. Dit leverde volgende suggesties op:
a) Jan Bourgeois (Heist-op-den-Berg)
b) Ivo Van Desssel (Houthalen-Helchteren)
c) Rik Van Daele (Beveren)
Afspraken
1. Marleen Platteau neemt contact op na.2. Er wordt gezocht naar een
vervanger/cultuurbeleidscoördinator
3. Tijdspad evaluatie decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid
Werkwijze
De discussienota zoals die werd opgemaakt door de voorzitter wordt overlopen.
Er nog twee bijkomende documenten die vertrekkende van bovenvermelde discussienota een aantal aanvullende beschouwingen leveren.
Discussie
– Als werklijn zal dezelfde structuur worden gehanteerd als in het decreet, het
uitvoeringsbesluit en de Memorie van Toelichting
– We vertrekken van het antwoord op de vraag Waar staan we nu? En trachten
via een gestructureerde evaluatie een antwoord te bieden op de vraag Waar
willen we met dit decreet naar toe?– In een eerste fase wordt er gebrainstormd
en wordt gepraat met een aantal
partners (Cultuur Lokaal, VVC, VVSG, administratie, Kabinet, …)
– Uit het materiaal dat resulteert uit deze contacten zal vervolgens getracht
worden een aantal aandachtspunten te destilleren.
– Een overleg met de commissie Bibliotheken lijkt zinvol.– Er zullen ook contactmomenten met Kabinet, Administratie, Commissie
Cultuur van het Vlaams Parlement, Cultuur Lokaal, VVSG en VVC gepland
worden.
– Mogelijke topics in het gesprek met Cultuur Lokaal:
* stand van zaken gemeenschapsvorming
* afstemming tussen de diverse beleidsplannen
* functie van de cultuurbeleidscoörduinator: inhoudelijke versterking van
cultuurbeleid in de gemeente?
* samenwerking tussen de verschillende culturele actoren: bibliothecaris,
cultuurfunctionaris, cultuurbeleidscoördinator, …
* vernieuwende projecten
– Mogelijke topics in gesprek met de administratie
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* vermindering planlast voor de gemeente
* techniciteit van de subsidiëring
* problematiek van de gegevensverzameling
– Mogelijke topics in gesprek met het Kabinet
* haalbaarheid van de uitvoering van het decreet
* wat met de “witte vlekken”?
* taak van de Provincies?
– Mogelijke interviewvragen voor VVSG
* Waarom dienen een aantal gemeenten geen aanvraag in
* Waarom komt het systeem van intergemeentelijke samenwerking moeilijk
op gang?
– In de eerste fase zal de evaluatie zich beperken tot het decreet op het lokaal
cultuurbeleid. De relatie met belendende sectoren – bijvoorbeeld de
amateurkunsten – wordt in deze eerste fase terzijde gelaten.
– Interessante documenten kunnen worden gplukt van volgende sites:
www.cultuurcentra.be
www.cultuurlokaal.be

Afspraken
1. De secretaris bezorgt de teksten van decreet, uitvoeringsbesluit en
Memorie van Toelichting als bijlage bij dit verslag.
2. Ten gepaste tijde (oktober 2005?)zal het initiatief genomen worden voor
een gemeenschappelijk overleg tussen de commissie culturele centra en
de commissie bibliotheken.
3. Voor de bevraging van VVC en VVSG wordt geopteerd voor de
interviewformule:
VVC Æ maandag 21.03.05 om 14 uur
Æ Anjes Goris + Michel Price
VVSG Æ woensdag 30.03.05 om 13u30
Æ Anjes Goris + Marleen Platteau
4. Interviews moeten afgerond zijn tegen donderdag 14.04.05
5. Christine Bussche neemt contact op met Dirk Mattens – secretaris van
de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement - voor afspraken rond
de bepaling van de te volgen procedure.
6. Het gesprek met Cultuur Lokaal wordt gepland in de volgende
vergadering van de Commissie Culturele Centra op 16.03.05 om 12u30.
7. Anjes Goris contacteert Miek De Kepper voor bevestiging van deze
afspraak.
8.Voor de andere afspraken worden volgende data geprikt:
* administratie Æ donderdag 12.05.05 om 14 uur
Æ de voorzitter contacteert het afdelingshoofd
* Kabinet Æ donderdag 02.06.05 om 14 uur
Æ Marleen Platteau neemt contact op met Dirk Verbist

4. Inventarisering aandachtspunten voor evaluatie van het decreet
Afspraak
De inventarisering van aandachtspunten voor de evaluatie zal opnieuw worden
opgenomen voortbouwend op het materiaal dat we krijgen na de interviews en
de gesprekken.
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5. Varia en rondvraag
* vergaderkalenders
afspraak: de secretaris bezorgt de chronologische en de vergaderkalender per
commissie aan de nieuw bijkomen extern deskundigen.

Volgende vergadering: woensdag 16 maart 2004 om 12u30 in zaal 4
Markiesgebouw Brussel
Æ er wordt een broodje voorzien
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