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1.

Goedkeuring van het verslag van 11.05.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Evaluatie van het decreet: verslag gesprek Kabinet op 03.06.05
Situering
Op deze vergadering waren aanwezig: Kabinet, Administratie, FOV, Socius en een
afvaardiging van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
Omdat de tekst “Evaluatie van het decreet betreffende het sociaal-cultureel
volwassenwerk: voorstellen tot wijziging” als bijlage bij dit verslag gaat wordt het
overzicht van veranderpunten heel beknopt weergegeven
Overzicht van de wijzigingen
- Invoering twee trappen-systeem
Æ aanvraag subsidie-enveloppe
Æ indiening beleidsplan na vaststelling subsidie-enveloppe
- Afslanking van het beleidsplan
Æ minimaal plan met beknopte gegevensanalyse
Æ niet elke doelstelling wordt apart omgezet in personeel en middelen
- Positionering t.o.v. de parameters
Æ verdere explicitering van de huidige parameters uit het decreet
Æ Prioriteiten in de parameters kunnen wijzigen bij de nieuwe beleidsperiode
- Afzonderlijke IKZ-nota vervalt
- Systeem van sanctionering
Æ bijsturing/sanctionering op basis van de reële werking
* vaststelling bij elke nieuwe periode
OF
* vaststelling en cours de route
noot: procedure moet nog worden uitgeschreven
- Jaarplan en jaarverslag winnen aan belang nu beleidsplan wordt afgeslankt
(= gedetailleerd overzicht van de werking van een organisatie gedurende een
bepaalde periode)
- Aanpassing van de timing
- Audit/visitatie
Æ = screaning van de werking a.h.v. een aantal beoordelingscriteria
Æ = opvolging uitvoering van het beleidsplan
- Parameters
Æ zijn momenteel onvoldoende uitgewerkt
Æ worden de sleutel tot de beoordeling van de werking van een organisatie
Æ screaning van de parameters op bruikbaarheid (event. Nieuwe toevoegen)
Æ voor sommige werksoorten werden nog geen parameters uitgeschreven
- Rol adviescommissie-administratie
Æ adviescommissie en administratie moeten op een gecoördineerde wijze
samenwerken
Æ reële werking moet in kaart gebracht worden (plan wordt minder belangrijk)
- Meer bezoek ter plaatse door de administratie
- Gegevensverzameling
Æ welke gegevens moeten verzameld worden (verschillend naar gelang de
werksoort)
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Follow-up
Vertrekkend vanuit het Advies van de Raad uitgebracht op 20.04.05 wordt opgelijst
welke punten werden opgenomen in de voorstellen en welke punten in de volgende
vergadering nog moeten onder de aandacht gebracht worden.
Ten behoeve van de volgende vergadering van 04.07.05 (waarover gerapporteerd zal
worden in de vergadering van september) werd bovenvermelde oplijsting gemaakt.
Het desbetreffende document Insteek aandachtspunten evaluatie decreet SCVW gaat
eveneens als bijlage bij dit verslag.
In de septembervergadering moert uitspraak worden gedaan over:
a) kunnen we instemmen met de principes zoals verwoord in de nota over de decreetswijziging?
b) kunnen we instemmen met een onmiddellijke invoering van minimale aanpassingen?
c) welke is onze houding t.o.v. globale evaluatie in 2007?
.
3.

Stand van zaken interviews
Geen verdere informatie

4. Stand van zaken advies administratieve last
Deadline voor het advies werd vervroegd. Het werd een eerder algemeen advies geformuleerd door de Raad voor Cultuur.
5.

Stand van zaken vervangingen
Geen informatie

6.

Varia en rondvraag
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