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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16.02.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Preadvies Begroting 2006
Afspraak: Voorliggend ontwerpadvies is vooral vanuit de Commissie
Volksontwikkeling geconcipieerd. Daarom wordt aan de
andere commissies gevraagd na te gaan of er bijkomende
sectorspecifieke toevoegingen noodzakelijk zijn.
3. Preadvies vergelijking Beleidsnota – Memorandum
Afspraak: Voorliggend ontwerpadvies is vooral vanuit de Commissie
Volksontwikkeling geconcipieerd. Daarom wordt aan de
andere commissies gevraagd na te gaan of er bijkomende
sectorspecifieke toevoegingen noodzakelijk zijn.
4. Stand van zaken evaluatie decreet op het lokaal cultuurbeleid
Situering
Uitgaande van de bepalingen van het decreet op het lokaal cultuurbeleid aangevuld met informatie verkregen via een interview met belanghebbenden
(VVC, VVSG en Cultuur Lokaal) werd door de voorzitter van de commissie
culturele centra een sneuveltekst gemaakt die zal dienen als leidraad voor de
discussie met als finaliteit een ontwerpadvies over de evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid.
Afspraken
1. Er wordt gewerkt met een deadline van eind 2005, zodat het
ontwerpadvies ter goedkeuring kan worden voorgelegd op de plenaire
vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
van januari 2006.
2. In het najaar 2005 wordt een gezamenlijk overleg gepland tussen de
Commissie Culturele Centra en de Commissie Bibliotheken.
3. De secretaris bezorgt de bestaande insteeknota’s aan de leden van de
Commissie Bibliotheken.
4. Om de plenaire vergadering van september 2005grondig voor te
bereiden wordt een extra Dagelijks Bestuur gepland op woensdag
07.09.05. De secretaris doet het nodige voor de zaalreservering.
5. Aanpak opmerkingen bij Parlementaire vraag over administratieve last
Stand van zaken
Er is reeds heel wat tekstmateriaal ter beschikking:
Æ aanzetten vanuit de commissie culturele centra worden door de
voorzitter gebundeld en doorgestuurd naar het secretariaat van de Raad
voor Cultuur
Æ vanuit de Commissie Volksontwikkeling zal de bijdrage gebaseerd zijn
op het standpunt van de FOV.
Afspraken
1. De secretaris mailt de “FOV-bijdrage door aan iedereen.
2. Dit punt wordt op de vergadering van 26.05.05 van de Raad voor
Cultuur geagendeerd.
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6. Rapportering vanuit de Commissies
6.1. Commissie Amateurkunsten
Nihil
6.2. Commissie Bibliotheken
Zie onder punt 4
6.3. Commissie culturele Centra
Zie onder punt 4
6.4. Commissie Volksontwikkeling
Op 03.06.05 wordt met het Kabinet een overleg gepland waaraan
eveneens geparticipeerd zal worden door de administratie, Socius en de
FOV. De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding zal
volgende personen afvaardigen: Marleen Platteau en Jan De Braekeleer.
7. Stand van zaken vervangingen
Nihil
8. Varia en rondvraag
* Aanpak overleg Commissie Bibliotheken - Commissie Culturele Centra
Afspraken:
1. Op maandag 30.05.05 wordt een overleg gepland om procedureafspraken
te maken m.b.t. het overleg tussen beide commissies.
2. Aan dit overleg zullen volgende personen deelnemen:
Marleen Platteau
Geert Puype
Julien Van Borm
Kathleen De Meester
Anjes Goris
Michel Price
Christine Bussche

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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