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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 12.05.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Verdere bespreking van de sneuveltekst
Werkwijze
De verdere bespreking van de sneuveltekst in deze vergadering had vooral betrekking op het luik Financiën.
Deze bespreking resulteerde niet direct in aanpassing/aanvulling van de basistekst, maar is eerder te beschouwen als een voorbereidende gedachtewisseling.
Discussie
- Luik Financiering heeft betrekking op zowel basissubsidie als variabele·
subsidie.
- Andere mee te nemen topics zijn: Æ gevolgen van variabele subsidie
Æ verfijning van de categorie-indeling
Æ subsidiëring cultuurcentra versus
gemeenschapscentra
- Onderscheid tussen basissubsidie en variabele subsidie moet behouden
blijven
- Verplichting besteding basissubsidie aan verloning van stafpersoneel:
Is basissubsidie daarvoor wel voldoende?
- Basissubsidie = substantiële tussenkomst in de verloning van een minimum
aantal stafpersoneelsleden met minimum niveau X.
- Principe van de variabele kan gehanteerd worden om centra die niet voldoen
te laten zakken.
- Voorstel van categorie-indeling
Æ boven het gemiddelde = basisubsidie + variabele
Æ op het gemiddelde = basissubsidie + een forfait aan variabele
Æ onder het gemiddelde = inlevering op de basissubsidie
- Categorie-indeling moet behouden blijven maar wel verfijnd worden op
basis van een aantal goed gekozen parameters.
3. Varia en rondvraag
* Ontwerpadvies Begroting 2006
Situering
De commissie Culturele Centra heeft volgen,de bedenkingen bij ontwerpadvies over Begroting 2006:
Æ minimumbesteding van 1 % voor hele sector of enkel voor
sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Æ opsplitsing subsidie in basisbedrag en indexering: niet van toepassing
voor de cultuurcentra.
Afspraak: De voorzitter neemt de geformuleerde opmerkingen mee naar
de volgende plenaire vergadering.
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* Wijziging vergadertiming
- vergadering gepland op donderdag 01.09.05 wordt afgelast
- volgende extra vergaderingen worden gepland
Æ donderdag 08.09.05 om 13 uur zaal 3 met broodjes
Æ donderdag 22.09.05 om 13 uur zaal 3 met broodjes
Æ donderdag 20.10.05 om 13 uur zaal 7 met broodjes

Volgende vergadering: donderdag 8 september 2005 om 13 uur in zaal 3
Markiesgebouw te Brussel

Christine Bussche
secretaris

Anjes Goris
voorzitter
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