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Agenda
1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 18.05.05;
2. Stand van zaken evaluatie decreet op het lokaal cultuurbeleid;
3. Afvaardiging RVOCS in Raad voor Gelijke Kansen voor mannen en
vrouwen;
4. Rapportering vanuit de Commissies;
5. Stand van zaken vervangingen;
6. Varia en rondvraag.

29/09/2006

1.

Goedkeuring verslag van de vergadering van 18.05.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Stand van zaken evaluatie decreet op het lokaal cultuurbeleid
De evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid zal in 2 fasen gebeuren:
1° fase: najaar 2005
planlastvermindering
2° fase: in de loop van 2006
inhoudelijke bijsturing
Vb. diplomavereisten personeel
uitsplitsing taak/functie van de cultuurbeleidscoördinator
projectmatige subsidiëring: impulsubsidie, 1 euro, …

3.

Afvaardiging RVOCS in Raad voor Gelijke Kansen voor mannen en
vrouwen
Afspraak: De aanduiding van één effectief en één plaatsvervangend
vertegenwoordiger wordt geagendeerd op de plenaire Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding van 21.09.05.

4.

Rapportering vanuit de Commissies
4.1. Commissie Amateurkunsten
De Commissie Amateurkunsten heeft in haar vergaderingen van 31.08.05 en
07.09.05 het advies met betrekking tot de decreetswijziging voorbereid. Dit
advies wordt op de plenaire vergadering van 21.09.05 voorgelegd.
4.2. Commissie Bibliotheken
Deze Commissie is nog niet samengekomen na de zomerstop.
4.3. Commissie Culturele Centra
Na de bespreking van het ontwerpadvies over de vermindering van de planlast
wil de Commissie rond een beperkt aantal weloverwogen topics een goed uitgewerkt concreet voorstel formuleren.
4.4. Commissie Volksontwikkeling
Er ligt een dringende vraag om advies ter tafel met betrekking tot een wijziging van het decreet en van het uitvoeringsbesluit betreffende het decreet op
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De adviesvraag is dermate dringend
dat men genoodzaakt wordt de verplichte procedure van voorbereiding in een
commissie gevolgd door plenaire bespreking en goedkeuring aan te passen.
Deze adviezen worden afgerond in de commissievergadering van 12.09.05
waarna ze reeds aan het Kabinet worden bezorgd. De bekrachtiging in de plenaire Raad wordt geagendeerd op 21.09.05.
Afspraak: Om de leden van de plenaire Raad toch inspraak te geven bij
de opmaak van deze adviezen wordt het tekstmateriaal via mail
bezorgd met de vraag eventuele op-en/of aanmerkingen aan de
voorzitter van de plenaire Raad of van de Commissie
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Volksontwikkeling te bezorgen vóór vrijdag 9 september
zodat deze eventueel mee kunnen worden verwerkt in de
adviesteksten.
5.

Stand van zaken vervangingen
Geen nieuwe informatie

6.

Varia en rondvraag
Nihil

Christine Bussche
Secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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