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1.

Goedkeuring van het verslag van 21.03.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Voorbereiding preadvies panlast
Situering
In het ontwerpadvies zoals samengesteld door de Raad voor Cultuur ontbreekt een luik over bibliotheken. De eerste indruk van het ontwerp is dat er
een aantal elementen in voorkomen die niet echt thuishoren in een advies
over planlast - hoofdstuk over de cultuurbeleidscoördinator in het luik gemeentelijk cultuurbeleidsplan, werking beoordelingscommissie in de beeldende kunsten, opmerkingen over Jeugdwerk – en dat een aantal gemeenschappelijke topics niet duidelijk genoeg naar voor komen.
Binnen de Commissie bibliotheken wordt volgende afgesproken:
1. Ook positieve geluiden kunnen worden meegegeven
2. De opmerkingen worden opgesplitst in een algemeen luik en in een aantal
bibliotheekspecifieke materies.
In de volgende gedachtewisseling werden volgende items opgelijst:
Algemeen
Æ vermindering administratieve last door decreet lcb
(geen individuele personeelsdossiers en
weddetoelagendossiers meer)
Æ behoud beleidsplan/actieplan om eigen werking te
evalueren
Æ voldoende responsabilisering van het lokale niveau
Æ convergentie en afstemming verschillende plannen
Specifiek

Æ BIOS
Æ E-government

Afspraken
1. Insteken rond bovenvermelde thema’s worden aan de voorzitter
bezorgd uiterlijk tegen vrijdag 3 juni 2005.
2. De voorzitter assembleert de insteekjes tot een geheel en bezorgt deze
toevoeging aan het preadvies aan Iris Van Riet.
3.

Structurele samenwerking met Onderwijs
Situering
De discussietekst Samenwerking Openbare Bibliotheek en Onderwijs zoals
deze werd opgemaakt door Ann Schatteman wordt overlopen en becommentarieerd.
Gedachtewisseling
- Om de tekst logisch te structureren wordt best uitgegaan van de eindtermen
voor zowel Lager als Secundair Onderwijs:
- De bibliotheek als instrument bij het leren leren
~ leesbevordering
~ zelfstandig informatiegebruik
- Betrekken van de bibliotheek in de autonome levenssfeer
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- Voorstel structuur tekst:
~ eindtermen als uitgangspunt
~ invulling vraag Kabinet Samenwerking Onderwijs - Cultuur
~ aangeven van de rol van de bibliotheek
~ identificatie van de spelers ( huidige +ontbrekende)
~ identificatie van de hinderpalen
~ aangeven van mogelijke pistes: pedagogische begeleiding, verbreding
van de samenwerking, ….
Afspraak: Ann Schatteman wordt bedankt voor het al geleverde werk en
zal de tekst aanpassen op basis van de geformuleerde
opmerkingen.
4.

De informatie-opdracht van de openbare bibliotheek
Werkwijze
De tekst waarvoor Edwin Van Troostenberghe de insteek leverde en die uitvoerig besproken en aangepast werd in twee vergaderingen van de Commissie Bibliotheken zal op de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding gepresenteerd worden aan de hand van een
Powerpoint-presentatie.
Afspraak: Edwin Van Troostenberghe bezorgt de secretaris een
eindversie van het document, zodat dit kan worden bezorgd
aan de leden van de Plenaire Raad.

5.

Toetsing Memorandum – Beleidsnota Cultuur
Situering
Het voorliggend ontwerpadvies dat tot stand kwam in de schoot van de
Commissie Volksontwikkeling wordt overlopen.
Conclusie
De Commissie Bibliotheken heeft geen aanvullingen bij bovenvermeld
advies.

6.

Begroting 2006
Situering
Het voorliggend ontwerpadvies dat tot stand kwam in de schoot van de
Commissie Volksontwikkeling wordt overlopen.
Conclusie
De Commissie Bibliotheken heeft geen aanvullingen bij bovenvermeld
advies.

7.

Varia en rondvraag
* Rapportering vanuit de Raad voor Cultuur van 26.05.05
In de laatste vergadering kwamen volgende onderwerpen aan bod:
- Culturele Diversiteit
- Advies over toegangsprijzen
- Advies administratieve planlast Æ wijziging timing
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* Rapportering vanuit het Dagelijks Bestuur van de Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
In deze bijeenkomst werden volgende punten besproken:
- besteding van de VIA-middelen
- voorbereiding advies administratieve planlast
- rapportering uit de verschillende commissies
- aanpak evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid
Aanpak evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid
- uitgangspunt = insteeknota vanuit de Commissie Culturele Centra
- in de volgende vergaderingen van de Commissie Bibliotheken zal
aanzienlijk wat tijd geïnvesteerd worden in de behandeling van dit
agendapunt.
- Een en ander zal getoetst worden met volgende partners:
* VCOB
* VVBAD
* VVP/VVSG.
- Bij de redactie van het preadvies zal de structuur van het decreet worden
gevolgd.
Afspraken
1. Alle commissieleden lezen de insteektekst vanuit de Commissie
Culturele Centra en maken een oplijsting van hun opmerkingen en/of
aanvullingen.
2. Er wordt een gemeenschappelijke vergadering georganiseerd tussen
de commissies Bibliotheken en Culturele Centra op woensdag 13
november 2005 om 13 uur.
3. De secretaris doet het nodige voor zaalreservering en de bestelling van
broodjes.
* VCOB/VLACC II
Situering
De situatie van het VCOB na de stopzetting van het contract voor de
creatie van VLACC II wordt besproken.
De Commissie Bibliotheken uit daarover zijn grote bezorgdheid en drukt de
vrees uit dat deze mislukking zwaar kan wegen op de toekomst van het
VCOB.
Afspraak
1. De directeur van het VCOB zal worden uitgenodigd op de volgende
vergadering van de Commissie Bibliotheken.
2. De voorzitter stelt daartoe een brief op en zal die vooraf aan de leden
van de Commissie Bibliotheken ter goedkeuring doorsturen.
3. De voorzitter zal vervolgens de brief aan het VCOB overmaken.
Volgende vergadering: maandag 20 juni 2005 om 14 uur in zaal 6
Brussel, Markiesgebouw
Christine Bussche
Julien Van Borm
secretaris
voorzitter
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