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Agenda
1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 14.04.05;
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3. Planning verdere werkzaamheden;
4. Varia en rondvraag;

29/09/2006

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 14.04.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Verdere bespreking sneuveltekst
Werkwijze
1. De inleiding die in de vorige vergadering besproken werd en op basis van
de geformuleerde opmerkingen werd aangepast, wordt overlopen en nog op
een beperkt aantal punten aangepast
2. De volgende onderdelen worden op dezelfde manier overlopen
- Decentralisering
- Cultuurbeleidsplanning
- Cultuurcentrum/gemeenschapscentrum.
Afspraken
1. De secretaris past de inleiding aan.
2. De opgesomde onderdelen worden op basis van de opmerkingen zoals
geformuleerd in de vergadering aangepast en anders gestructureerd.
3. Iedereen krijgt de ontwerptekst als bijlage bij dit verslag, zodat de
volgende vergadering kan aangevat worden met de goedkeuring van dit
onderdeel.
3. Planning verdere werkzaamheden
- De eerstvolgende vergaderingen zullen gewijd worden aan de verdere
uitwerking van het preadvies Evaluatie decreet op het lokaal cultuurbeleid
- De voorzitter neemt zo spoedig mogelijk contact op met de voorzitter van de
Commissie Bibliotheken om afspraken te maken inzake een toekomstig
overleg tussen beide commissies
4. Extra agendapunt: Voorbereiding insteek advies planlast
Situering
Vanuit de Raad voor Cultuur werd naar de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding de parlementaire vraag doorgestuurd i.v.m. planlast
Aandachtspunten worden door de Raad voor Cultuur ingewacht tegen 23.05.05
Discussie
Volgende items werden opgelijst:
- Verweving van Actieplan en Werkingsverslag tot één document
- Uniformiteit verzamelde gegevens
- Stramien voor structuur van het jaarverslag
- Betere afstemming van de timing
- Enkel collegebeslissing i.v.m. actieplan en werkingsverslag aan de overheid
overmaken
- Beperking van de omvang van de documenten
- Actieplan en werkingsverslag zijn instrumenten voor evaluering eigen
werking
- Vervanging registratiebezoeken door meerdaagse doorlichting
Æ naast kwantitatieve gegevens kunnen hierbij ook kwalitatieve
parameters in kaart worden gebracht
.
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Afspraak
De voorzitter brengt deze items aan op het Dagelijks Bestuur van 18.05.05
5. Varia en rondvraag
* Wijziging vergaderdatum
De eerstvolgende vergadering van de Commissie culturele Centra wordt
verplaatst naar woensdag 1 juni 2005 om 13 uur

Volgende vergadering: woensdag 1 juni 2005 om 13 uur in zaal 9 van het
Markiesgebouw te Brussel

Christine Bussche
secretaris

Anjes Goris
voorzitter
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