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1.

Goedkeuring van het verslag van 30.05.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

VLACC II in aanwezigheid van Jan Braekman
De Commissie betreurt dat Jan Braekman niet kon aanwezig zijn in de vergadering. De Commissie vraagt dat over het VLACC II dossier een grotere
transparantie wordt nagestreefd. Daarenboven vraagt de Commissie vanuit
haar opdracht als adviesorgaan een vertegenwoordiger in de reflectiegroep die
de haalbaarheidsanalyse zal opvolgen.
Afspraak: De voorzitter maakt na overleg met de voorzitter van de Raad
een ontwerp van brief hieromtrent aan het Kabinet.

3.

Rapportering vanuit de plenaire Raad
In de vorige plenaire vergadering werden volgende agendapunten behandeld:
- Advies aandachtspunten bij de opmaak van de Begroting 2006
Æ advies werd reeds overgemaakt
- Advies vergelijking Beleidsnota Cultuur en het Memorandum
Æ advies werd reeds overgemaakt
- De informatieve taak van de openbare bibliotheek
Æ goede presentatie die nog verdere reflectie vergt
Æ nood aan fijnere afbakening t.a. v andere beleidsdomeinen en
informatieleveranciers
Æ scheiding informatietraject en begeleidingstraject
Æ hoe kan deze brede doelstelling worden gerealiseerd:
* wat is er nodig back-office?
* welke competenties en attitudes zijn er nodig
front-office?
Æ duidelijke specificering van de gevolgen voor het beleid
Afspraak: in een appendix formuleert Edwin Van Troostenberghe een
antwoord op de vragen gesteld in de plenaire vergadering van de
Raad.
- Advies administratieve planlast
Æ een tekst gecoördineerd door de Raad voor Cultuur werd overgemaakt
- Evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid
Æ deadline 31.12.05
Æ gezamelijke vergadering Commissie Bibliotheken/Commissie Culturele
Centra gepland op 16.11.05

4.

Structurele samenwerking met onderwijs
Werkwijze
De aangepaste sneuveltekst krijgt een tweede lezing waarin een aantal opmerkingen worden geformuleerd (zie luik Discussie).
Discussie
- KCLB wordt Leesweb
- Gebruik van superlatieven beperken
- Aanbevelingen concreter formuleren
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Afspraken
1. Ann Schatteman en Edwin Van Troostenberghe plannen een overleg
rond dit document
2. Er is onduidelijkheid of we het advies rond deze problematiek al dan
niet in september zullen afronden.
5.

Aanpak en afspraken evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid
Situering
Er wordt op woensdag 16 november 2005 in de namiddag een gezamelijke
vergadering gepland met de Commissie Culturele Centra. In functie daarvan
lijkt het zinvol om in de vergadering van september te reflecteren op het decreet op het lokaal cultuurbeleid
Afspraken
1. Alle leden van de Commissie Bibliotheken lezen het decreet
2. Opmerkingen worden opgelijst in de september-vergadering
3. In de vergadering van november worden deze getoetst aan de
resultaten van de bevraging die door de VVBAD werd gedaan.
4. Het eindresultaat wordt ingebracht in de gemeenschappelijke
vergadering van 16.11.05.

6.

Varia en rondvraag
* Reactie nota planlast
Situering
Een lid van de Commissie brengt de reactie van de regio Hageland in op de
“nota B. Caron” en de VVC-brief
Conclusie
1. De nota gaat verder dan puur het verminderen van de administratieve
planlast.
2. Opmerkingen zullen onderdeel uitmaken van de globale evaluatie van
het decreet op het lokaal cultuurbeleid.

Volgende vergadering: maandag 12 september 2005 om 14 uur in zaal 6 van het
Markiesgebouw

Christine Bussche
Secretaris

Julien Van Borm
voorzitter
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