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1.

Goedkeuring verslag 03.06.05
p 2 punt 3: bespreking personeelsbehoeftenplan wordt verplaatst naar een
volgende vergadering.
Na deze opmerking wordt het verslag goedgekeurd.

2.

Verslaggeving gesprek met het Kabinet/ vergadering met de sector
Werkwijze
Beide onderwerpen worden samen beschreven in dit verslag omdat ze ook gelijktijdig hebben plaatsgevonden.
Rapportering
De vergadering met de sector werd georganiseerd op initiatief van het Kabinet en de administratie met als doel de sector te informeren over de visie van
het Kabinet op korte en middellange termijn.
Een eerste tekst ‘ Voorstel tot wijziging decreet betreffende de amateurkunsten’ werd ter commentariëring aan de sector voorgelegd. Deze tekst wordt
ook in de vergadering van de Commissie Amateurkunsten verspreid.
Er komt een tweede overlegvergadering met de sector op woensdag 29 juni
2005. Na afloop van dit overleg is er de versie van de decreettekst die dient
geadviseerd te worden en eventueel een nieuwe tekst met betrekking tot het
reglement ICS. Op dat ogenblik wordt ook meer duidelijkheid verwacht over
de visie rond semi-professionele initiatieven.
Bij de bespreking van de voorgelegde tekst werden volgende opmerkingen
geformuleerd:
- De financiële consequenties van voorliggend voorstel tot wijziging moeten
voorwerp van bespreking zijn.
- Artikel 11 §2 is een belangrijk nieuw element
Æ is een rem op de expansie van heel veel organisaties met elk hun
specifieke voorgeschiedenis.
Æ nood aan grondige bespreking
- Oplijsting aandachtspunten:
Æ in evenwicht houden van het budget
Æ bepaling van nieuwe enveloppe op basis van volgende elementen
~ nota van de organisatie zelf
~ beleidsintentie van de minister
~ financieel plan
Æ bescherming van globaal krediet
- Stijging 20% betekent groter bedrag naarmate het een grotere organisatie
betreft. Mogelijk alternatieven:
Æ bepalen van een bedrag voor toegestane stijging.
Æ onderscheid maken tussen grote organisaties en kleine organisaties
Æ onderscheid tussen “groeps-gebonden” organisaties en
“individu-gebonden” organisaties
- 20% stijging op het totale AK-budget en daarna herverdelen
- Probleem van bepaling van de bovengrens
- Bewaking van de meest optimale koppeling tussen eigen middelen
t.o.v. subsidies.
- Administratie moet een duidelijk beeld geven van verwachtingen naar de
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organisaties.
- Pleidooi voor soepelheid in de toepassing van decretale bepalingen: wat als
een bepaald kunstenaar minder/meer nodig heeft dan voorzien?
Afspraken
1. De Commissie Amateurkunsten bereidt een advies voor betreffende
het voorstel tot wijziging van het decreet betreffende de
Amateurkunsten.( op basis tekst van 29.06.05).
2. Om dit advies grondig te kunnen voorbereiden voor een plenaire
bespreking binnen de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding van 21.09.05 zal een extra vergadering van de Commissie
Amateurkunsten worden belegd.
3. De bijkomende vergadering van de Commissie Amateurkunsten zal
doorgaan op woensdag 31 augustus 2005.
4. De secretaris doet het nodige voor de zaalreservering.
5. Het aparte advies rond de formulering van de disciplines zal niet ter
goedkeuring worden voorgelegd op de plenaire vergadering van
15.06.05, maar deel uitmaken van het globale advies rond het voorstel
van wijziging van het decreet betreffende de Amateurkunsten.
3.

Bespreking van de documenten en voorstellen van het Kabinet en de
administratie
Nihil

4.

Timing adviezen
Zie punt 2

5.

Preadvies Begroting 2006
Afspraak: De commissieleden kijken na of er aan de voorliggende
ontwerpadviezen nog elementen moeten worden toegevoegd
en brengen die indien nodig aan op de plenaire vergadering
van 15.06.05.

6.

Preadvies Vergelijking Beleidsnota Cultuur – Memorandum
Afspraak: De commissieleden kijken na of er aan de voorliggende
ontwerpadviezen nog elementen moeten worden toegevoegd
en brengen die indien nodig aan op de plenaire vergadering
van 15.06.05.

7.

Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergadering: woensdag 31 augustus 2005 om 10 uur in zaal 6
Christine Bussche
secretaris

Eddy Frans
voorzitter
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