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1. Goedkeuring van het verslag van 14.03.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Nazorg hoorzitting: stand van zaken interviews
De verschillende interviews hebben nog niet plaatsgevonden. In het licht van het toekomstig onderhoud tussen het Kabinet en een afvaardiging van FOV, Socius, Commissie
Volksontwikkeling en de Administratie kunnen deze interviews interessant materiaal opleveren.
Afspraak
De interviews zullen alsnog worden gepland (week 11.04.05)
3. Begroting 2006
Werkwijze
Als uitgangspunt voor de insteeknota worden de items opgenomen zoals opgesomd in het
verslag van 14.03.05.
Via de uitwerking van deze aandachtspunten kwam een ontwerp van advies met aandachtspunten voor de opmaak van de begroting 2006 tot stand.
Ontwerpadvies
Dit ontwerp gaat als een apart document als bijlage bij dit verslag.
Afspraken
1. De secretaris schrijft het ontwerp van aandachtspunten uit en bezorgt het aan de
voorzitter.
2. De secretaris neemt contact op met de voorzitter van de Plenaire Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding om na te gaan in hoeverre deze insteek als
extra agendapunt voor de vergadering van 20.04.05 kan worden opgenomen
4. Toetsing Memorandum – Beleidsnota Cultuur
Werkwijze
De insteeknota zoals die door Gunter Gehre werd voorbereid wordt puntsgewijs overlopen.
Bespreking
De oplijsting van geformuleerde opmerkingen gaat als bijlage bij dit verslag.
Afspraken
1. De secretaris schrijft het ontwerp van vergelijkingsnota uit en bezorgt het aan de
voorzitter.
2. De secretaris neemt contact op met de voorzitter van de Plenaire Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding om na te gaan in hoeverre deze insteek als
extra agendapunt voor de vergadering van 20.04.05 kan worden opgenomen
5. Stand van zaken vervangingen
Situering
Er is geen nieuwe informatie beschikbaar
Afspraak
De voorzitter neemt nogmaals contact op met Dirk Verbist rond deze aangelegenheid.
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6. Varia en rondvraag
* Culturele Diversiteit
Situering
Een werkgroep waaraan ook de administratie en het steunpunt participeren, zal in het voorjaar 2006 het resultaat van hun overleg presenteren.
Afspraak
De output van de werkzaamheden van bovenvermelde werkgroep wordt afgewacht.
* Wijziging timing vergaderingen
De eerstvolgende vergadering van de Commissie Volksontwikkeling gaat door op
woensdag 11 mei 2005 om 9u30!

Volgende vergadering: woensdag 11 mei 2005 om 9u30 in zaal 6

Christine Bussche
secretaris

Jan De Braekeleer
voorzitter
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