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1. Goedkeuring van het verslag van 14.02.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Nazorg Hoorzitting
2.1. verslag hoorzitting 03.02.05
Discussie
- De vermelde scores bij een aantal werkgroepverslagen blijven
behouden voor een goed begrip van de geformuleerde
opmerkingen.
- In de inleiding wordt een zin toegevoegd met de verklaring
waarom niet overal scores werden opgenomen.
- Het verslag is als volgt opgebouwd:
* Inleiding
* Voorgelegde stellingenlijst
* Verslag van de discussie tijdens de hoorzitting
** Algemene stellingen
** Sectorspecifieke stellingen
* Presentatie verwerking enquêteresultaten over
algemene stellingen
Afspraken
1. De secretaris past het ontwerpverslag aan op basis van
de opmerkingen gemaakt in de vergadering.
2. Het verslag wordt opgestuurd naar alle organisaties
ingeschreven voor de hoorzitting.
3. Bij het verslag aan de administratie, Kabinet en Socius
wordt ook de originele vragenlijst bijgevoegd.
2.2. Stand van zaken interviews
Situering
- Gunter Gehre dat hij er alsnog niet in geslaagd is Marc Hooghe
te contacteren voor een afspraak
- Er wordt bij Tom Vanwing gepolst naar de stand van zaken van
het interview.
- de Administratie liet de commissie weten niet te willen ingaan op
de uitnodiging voor een gesprek. De administratie wil een duidelijk
onderscheid tussen enerzijds de visie van de administratie en
anderzijds visie van de Commissie Volksontwikkeling/ de Raad bewaren.
Afspraken
1. De voorzitter neemt contact op met Tom Vanwing voor
een stand van zaken m.b.t. de interviews.
2. De voorzitter vraagt Tom Vanwing ook te overleggen
met Gunter Gehre zodat de procedures voor interviewen
op elkaar kunnen worden afgestemd.
3. alle interviews zijn bij voorkeur afgerond tegen 11.04.05.
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3. Begroting 2006
Bespreking
In de nota met topics voor begroting 2006 kunnen volgende zaken aan bod
komen:
- is budget programma 45.2 toereikend?
- aparte basisallocaties
- voorschottenregeling
- VIA-middelen Æ onderscheid met reguliere middelen?
Æ geen onderscheid met reguliere middelen?
Afspraken
1. het formuleren van reflecties over de begroting van 2006 wordt · verdaagd naar de vergadering van 11.04.05.
2. De secretaris stuurt de documenten i.v.m. begroting die al
eerder werden gemaild nog eens door.
4. Toetsing Memorandum – Beleidsnota Cultuur
Afspraak: Gunter Gehre maakt een insteek.
5. Stand van zaken vervangingen
Afspraak: De voorzitter neemt nogmaals contact op met Dirk Verbist rond deze
aangelegenheid.
6. Varia en rondvraag
* Strategische advisering
Situering
Hoe zal de nieuwe structuur van advisering eruit zien?
Welke zijn de mogelijke vormen van participeren en inspraak?
Afspraak: In de plenaire vergadering van april 2005 kan hier rond al een eerste
brainstorming gebeuren.
* Culturele Diversiteit
Afspraak: Dit item wordt opnieuw ter sprake gebracht in de vergadering van
11.04.05.

Volgende vergadering: maandag 11 april 2005 om 9u30 in zaal 6
Markiesgebouw Brussel
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