1

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Volksontwikkeling
en Bibliotheekwerk

Verslag

Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL
Tel. 02-553 42 45 - Fax. 02-553 42 39
E-mail: volksontwikkeling@vlaanderen.be
E-mail: openbarebibliotheken@vlaanderen.be
E-mail: culturelecentra@vlaanderen.be
E-mail: culturelemanifestaties@vlaanderen.be
E-mail: vob@vlaanderen.be

titel

Commissie Volksontwikkeling

datum
onderwerp
aanwezig

afwezig met kennisgeving

Commissie VO/VERSL.14 /12.09.05
C. Bussche, J. De Braekeleer, H. De
Vos, G. Gehre, P. Van Hoorick, K. Vermeersch.
H. De Brandt, B. Declerck, L. De
Droogh, J. Flour, T. Vanwing.

afwezig zonder
kennisgeving
kopie naar
verslaggever

Christine Bussche

Agenda
1. Goedkeuring van het verslag van 13.06.05;
2. Evaluatie van het decreet: verslag van het overleg;
3. Advies ontwerp decreetswijziging;
4. Advies ontwerp wijziging van uitvoeringsbesluit;
5. Stand van zaken interviews;
6. Stand van zaken advies administratieve last;
7. Stand van zaken vervangingen;
8. Varia en rondvraag.

29/09/2006

1.

Goedkeuring van het verslag van 13.06.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Evaluatie van het decreet: verslag overleg
Situering
De voorzitter brengt een bondig verslag uit van de drie gesprekken die hebben
plaatsgehad op 3 juni, 4 juli en 1 september 2005.
Werkwijze
De twee teksten worden worden geadviseerd in twee afzonderlijke documenten.

3.

Advies ontwerp decreetswijziging
Algemeen
- De Commissie staat positief t.o.v. de fundamentele wijzigingen die werden
voorgesteld:
* wijziging administratieve last Æ alle documenten worden op dezelfde datum·
ingediend.
* afslanking beleidsplan
* afschaffing IKZ-nota
* verduidelijking rol administratie
* evaluatie – mededeling enveloppe – indiening beleidsplan
= meer realistisch beleidsplan
* kenbaar maken wat zal geëvalueerd worden (parameters uit het decreet?
nieuwe parameters?)
- In het advies zal de Raad uitspraak doen op basis van het overleg over de intentie
van de overheid om het decreet te wijzigen (lange + korte termijn)
- Raad wil belang onderstrepen van een evaluatie in twee fasen
- Overheid moet oplijsting maken van de punten die op korte termijn zullen
geëvalueerd worden.
Artikelsgewijze bespreking
Art 1
- In artikel 1 is het belangrijk hoe het begrip “evaluatie” wordt omschreven.
- Aanbeveling van verschillende bezoeken tijdens éénzelfde beleidsperiode
Æ één bezoek in 2006 is géén optimale basis om de evaluatie van de werking
van de organisatie op te baseren
- Administratieve evaluatie = in welke mate werden de bepalingen uit het
beleidsplan gerealiseerd?
= in welke mate is beantwoord aan de parameters in het
decreet?..
Art 2
§1 Raad is voorstander van een langere periode( min. 3 maand)
Æ laat organisatie toe zonodig tegensprekelijk rapport te maken
§5 wijziging van timing
Æ “voor het einde van het jaar waarin de evaluatieactiviteit heeft
plaatsgevonden”
Afspraken
1. De secretaris verwerkt de geformuleerde opmerkingen in een ontwerpadvies
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2. Dit ontwerp wordt in overleg met de voorzitter waar nodig aangepast, om
vervolgens via mail aan het Kabinet bezorgd te worden.
3. Het advies wordt bekrachtigd in de plenaire vergadering van 21.09.05
4.

Advies ontwerp wijziging van uitvoeringsbesluit
Algemeen
Er werden geen algemene opmerkingen geformuleerd.
Artikelsgewijze bespreking
Aangezien het ontwerpadvies als bijlage bij dit verslag gaat worden de tekstuele
aanpassingen niet opgelijst in dit verslag.
Afspraken
1. De secretaris verwerkt de geformuleerde opmerkingen in een ontwerpadvies
2. Dit ontwerp wordt in overleg met de voorzitter waar nodig aangepast, om
vervolgens via mail aan het Kabinet bezorgd te worden.
3. Het advies wordt bekrachtigd in de plenaire vergadering van 21.09.05

5.

Stand van zaken interviews
Geen verdere informatie.
6. Stand van zaken advies administratieve last
Dit agendapunt werd met de publicatie van het advies van de Raad voor Cultuur afgerond.
7. Stand van zaken vervangingen
De voorzitter zal contact opnemen met het Kabinet.
8. Varia
- Publicatie Handboek sociaal-cultureel werk
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