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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 20.06.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Advies aandachtspunten bij de opmaak van de begroting 2006
Het voorgelegde ontwerpadvies wordt bekrachtigd en aan de betrokkenen
overgemaakt.
3. Advies vergelijking Beleidsnota Cultuur en het Memorandum
Het voorgelegde ontwerpadvies wordt bekrachtigd en aan de betrokkenen
overgemaakt.
4. De informatie-opdracht van de openbare bibliotheek
Situering
Het document wordt gekaderd met behulp van een stripverhaal.
De OB is in het formele circuit de eerste actor om antwoord te bieden in de
verschillende vraagcontexten behorend tot allerhande maatschappelijke domeinen.
Tijdens de presentatie werden volgende stellingen geponeerd:
- Informatiebeleidsplan Æ Collectie Vlaanderen
Æ Infoplein Vlaanderen
- De OB als instrument voor de doorstroming van informatie
- Budget voor vernieuwende projecten
- Middelen om de bibliotheek te honoreren voor het feit dat deze infopunt is
voor bepaalde domeinen.
De tekst beoogt volgende dingen: Æ een stukje analyse
Æ een pleidooi voor convergentie
Æ een vraag naar de positionering van de
bibliotheek als speler in dat proces
Vragen
- ambitieus plan: zijn bibliotheken daar klaar voor?
- invloed van de schaalgrootte
- nood aan afbakening van de verschillende domeinen
- welke informatie kan worden aangeboden/welke dienstverlening kan worden
gegeven zonder al te veel op het privé-domein te komen?
- discrepantie tussen beeld van bibliotheek als 0de lijnsvoorziening wordt in de
nota afgezwakt Æ moet meer worden beklemtoond!
- Gezondheidszorg en Welzijn beschikken over deze 0de lijn: probleem van de
deontologie moet bewaakt worden.
Conclusie en afspraken
1. Deze tekst vergt nog wat denkwerk.
2. Alle leden bekijken deze tekst vanuit hun eigen achtergrond.
3. Bedenkingen kunnen dan op de volgende plenaire vergadering worden
geuit zodat deze kunnen worden meegenomen in het definitieve
document
4. Er moeten in ieder geval een aantal keuzes worden gemaakt en
afbakeningen worden voorzien.

2

5. Bespreking ontwerpadvies (Raad voor Cultuur) inzake administratieve
planlast
Situering
De deadline voor indiening van dit advies door de Raad voor Cultuur werd
aanzienlijk vervroegd. De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
wil hierbij zijn ongenoegen uiten over het feit dat hierdoor geen tijd was voor
overleg.
Er moet over gewaakt worden dat vermindering van de planlast en evaluatie/aanpassing van het decreet strikt gescheiden blijven in de ontwerpadviezen.
Afspraak de definitieve versie als ook het document over vermindering
van de planlast worden als bijlage bij het verslag aan alle leden
van de plenaire Raad bezorgd.
6.

Stand van zaken evaluatie van de decreten
6.1. decreet op het sociaal-cultureel vcolwassenenwerk
De voorzitter geeft een beknopt verslag van het overleg op het Kabinet d.d.
03.06.05.
Situering van gesprek 03.06.05
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 subsidieenveloppe
- 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
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- 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)
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?
6.2. decreet op het lokaal cultuurbeleid
Stand van zaken
In de Commissie Culturele Centra is men reeds geruime tijd bezig met de oplijsting en gedetailleerde uitwerking van een aantal aandachtspunten bij de
evaluatie van het decreet op het lokaal Cultuurbeleid.
In de Commissie Bibliotheken zal dit agendapunt worden besproken op de
eerstvolgende commissievergadering (12.09.05).
Er wordt een gemeenschappelijk overleg gepland tussen beide commissies op
woensdag 16.11.05 in de namiddag.
7. Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies
Commissie Amateurkunsten
- De beleidsperiode werd met een jaar verlengd. Daarover is reeds een
beslissing genomen. Er werd geen advies gevraagd van de Raad.
- Er zal advies worden gevraagd over de aanpassing van het decreet.
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- Dit advies zal worden voorbereid in de commissievergaderingen van
31.08.05 en van 07.09.05.
Commissie Bibliotheken
In haar vergadering van 30.05.05 heeft de Commissie Bibliotheken volgende
agendapunten besproken:
- voorbereiding preadvies planlast
- verdere bespreking sneuveltekst Structurele samenwerking met Onderwijs
- bespreking finaliteit van het document Informatie-opdracht van de openbare
bibliotheek
Commissie Culturele Centra
zie punt 6.2.
Commissie Volksontwikkeling
zie punt 6.1.
8. Stand van zaken vervangingen
Nihil
9. Varia en rondvraag
Nihil

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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