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1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 19.01.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Stand van zaken evaluatie van de decreten
2.1. decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk
In de commissie Volksontwikkeling werd in verschillende vergaderingen
heel wat tijd besteed aan de evaluatie van het decreet op het sociaal-cultureel
volwassenenwerk (nazorg hoorzitting + voorbereiding advies).
Werkwijze
Het ontwerpadvies wordt puntsgewijs overlopen, waarbij een aantal opmerkingen worden geformuleerd die aanleiding geven tot beperkte aanpassingen.
Aanpassingen en opmerkingen
De tekstuele aanpassingen werden onmiddellijk in de tekst aangebracht en
niet meer opgelijst in dit verslag.
Over enkele punten werd volgende opmerking geformuleerd:
bij punt 1: De nood aan projectmatig werken geldt voor de hele culturele
sector
bij punt 4: Het feit dat de kans bestaat dat plannen “uitsluitend voor
Brussel”worden geschreven, geldt voor de hele culturele sector.
bij punten 25, 31 en 32: Deze aandachtspunten kunnen eveneens worden
meegenomen bij de evaluatie van het decreet op het
lokaal cultuurbeleid
Afspraken
1. De definitieve versie van dit advies gaat als bijlage bij dit verslag.
2. Het advies werd volgens de standaardprocedure overgemaakt aan alle
belanghebbende partijen.
3. Er zal een overleg georganiseerd worden waaraan naast Kabinet,
administratie, steunpunt, belangenbehartigers ook een delegatie
vanuit de Commissie Volksontwikkeling van de Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding zal participeren.
.
2.2. decreet op het lokaal cultuurbeleid
Situering
De voorzitter van de commissie culturele Centra licht de werkwijze toe voor
de evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid.
Werkwijze
De Commissie heeft afgesproken geen bevraging van de sector te organiseren, maar een breder draagvlak te creëren voor haar preadvies door middel
van het bevragen van een aantal partners in het werkveld: Cultuur Lokaal,
VVSG, en VVC.
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Ondertussen is men in de commissie culturele centra begonnen met de bespreking van een sneuveltekst die werd opgesteld n.a.v. de gevoerde gesprekken.
Vanuit de Commissie Bibliotheken wordt verwezen naar de bevraging die
zal worden uitgevoerd door VVBAD.
Afspraken
1. Er wordt nagekeken op welke manier informatie kan verkregen
worden over de cultuurbeleidscoördinatoren (jonge sector, nog niet
echt gestructureerd).
2. Marleen Platteau informeert bij het Kabinet naar de timing voor de
evaluatie van het decreet.
3.

Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende Commissies
Commissie Amateurkunsten
Evoluties in de sector (verlenging van de beleidsperiode met 1 jaar, advies
rond wijziging decreet, …) worden opgevolgd en indien nodig worden extra
vergadermomenten belegd.
Commissie Bibliotheken
Deze commissie heeft gewerkt rond volgende thema’s:
1) de informatieve rol van de bibliotheek en de positie ten opzichte van de
informatiebemiddelaars
Æ de tekst kan worden toegelicht en besproken op de
plenaire vergadering van 15.06.05
2) samenwerking Cultuur en Onderwijs
Æ tekst moet binnen de Commissie Bibliotheken nog
verder verfijnd worden.
Commissie Culturele Centra
Zie punt 2.2.
Commissie Volksontwikkeling
Zie punt 2.1.

4.

Stand van zaken vervangingen
Geen nieuwe informatie.
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5.

Varia en rondvraag
* Voorbereiding advies administratieve planlast
Afspraken
1. Deze materie wordt doorverwezen naar de verschillende commissies.
2. De vraag om advies kan besproken worden in de vergadering van
juni en gefinaliseerd worden in de plenaire Raad van september.
ÆÆÆÆ

De hierboven gemaakte afspraken zijn door een
wijziging in indieningstiming voor het advies reeds
achterhaald!

* Wijziging timing vergaderingen
- woensdag 18.05.05 wordt omgevormd tot een Dagelijks Bestuur
- woensdag 15.06.05 wordt omgevormd tot een plenaire vergadering.

Volgende vergadering: woensdag 15 juni 2005 om 10 uur in zaal 4
Brussel Markiesgebouw gelijkvloerse verdieping
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