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Agenda
1. goedkeuring van het verslag van de vergadering van 15.06.05;
2. Advies ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april
2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk;
3. Advies ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaalcultureel volwassenenwerk;
4. Advies ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten;
5. Afvaardiging in de Raad voor Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen;
6. De informatie-opdracht van de openbare bibliiotheek: bespreking finaliteit;
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7. Stand van zaken evaluatie van de decreten:
7.1. decreet op het sociaal-cultureel vcolwassenenwerk
7.2. decreet op het lokaal cultuurbeleid
8. Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies;
9. Stand van zaken vervangingen;
10. Varia en rondvraag.

1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 15.06.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Advies ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april
2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk
Situering
De voorzitter licht de wijziging in procedure wegens hoogdringendheid van dit
advies toe. Voor wat betreft het advies op de wijziging van het decreet wordt
in deze vergadering enkel nog een formele bekrachtiging gegeven waarna de
adviezen kunnen worden bezorgd aan de geëigende kanalen.
Conclusie: Het advies wordt bekrachtigd.

3.

Advies ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel
volwassenenwerk
Situering
De voorzitter licht de wijziging in procedure wegens hoogdringendheid van dit
advies toe. Voor wat betreft het advies op de wijziging van het decreet wordt
in deze vergadering enkel nog een formele bekrachtiging gegeven waarna de
adviezen kunnen worden bezorgd aan de geëigende kanalen.
Conclusie: Het advies wordt bekrachtigd.

4.

Advies ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten
Situering
De voorzitter van de Commissie Amateurkunsten geeft een overzicht van de
vier voornaamste wijzigingen:
Æ actualisering van de bestaande teksten (o.m. aanpassing definities)
Æ aanpassing wijze van subsidiëring
Æ projectenregeling
* internationaal
* projecten voor activiteiten binnen het beleid van de
Vlaamse Regering
Æ Centrum voor amateurkunsten
Plenaire bespreking
- CVA (Centrum voor Amateurkunsten zal andere verhouding hebben tot de
overheid.
- Wat betekent herpositionering van het CVA voor de andere steunpunten?
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- wat gebeurt er indien niet alle organisaties wensen te participeren in de
nieuwe vzw-structuur?
- Artikel 13 moet in relatie gezien worden met artikel 7
* schrappen van verwijzing naar één beleidsperiode
* duidelijke omschrijving begrip “jong” in de Memorie van Torlichting
Afspraak: Na verwerking van de gestelde opmerkingen bezorgt de
secretaris de dit advies aan de geëigende kanalen.
- Artikel 4, 5° opmerking vervalt; bepaling wordt opgenomen bij de rubriek
Algemeen.
- Artikel 11: Steunpunt vervangen door Centrum
5.

Afvaardiging in de Raad voor Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen
Conclusie
Effectief lid: Geert Puype
Plaatsvervangend lid: Anjes Goris
Afspraak: de secretaris maakt een ontwerp van antwoord

6.

De informatie-opdracht van de openbare bibliotheek: bespreking finaliteit
Situering
De voorzitter van de Commissie Bibliotheken situeert de bedoeling van deze
nota: (her)definiëring van de informatie-opdracht van de bibliotheek in relatie
tot de andere informatie-aanbieders. Dit betreft een decretaal bepaalde opdracht
Plenaire bespreking
- Moeilijkheid om scheidingslijn te bepalen tussen informatie-vragen en
hulpverlening-vragen.
- Nota beperkt zich tot informatie-opdracht. Cultuurspreiding kan voorwerp
uitmaken van een volgende nota
- De tekst kan versterkt worden door een duidelijker structuur.
.
Afspraak: De tekst wordt in aangepaste versie opnieuw besproken in de
Commissie Bibliotheken.

7.

Stand van zaken evaluatie van de decreten
7.1. decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk
Zie punten 2 en 3 van dit verslag.
7.2. decreet op het lokaal cultuurbeleid
De voorzitter van de Commissie Culturele Centra geeft een bondig overzicht
van de (geplande) werkzaamheden binnen de Commissie. In een eerste fase
werd gewerkt aan een ontwerpadvies rond planlastvermindering. Daarna volgt
de bespreking van een beperkt aantal inhoudelijke thema’s.

8.

Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies
Commissie Amateurkunsten
Zie punt 4 van dit verslag
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Commissie Bibliotheken
De commissie werkt in haar vergadering van oktober aan de voorbereiding van
het advies van planlastvermindering.
Het gemeenschappelijk overleg met de Commissie Culturele Centra, gepland
op 16 november wordt aangehouden.
.
Commissie Culturele Centra
Zie punt 7.2. van dit verslag
Commissie Volksontwikkeling
Zie punten 2 en 3 van dit verslag
9.

Stand van zaken vervangingen
Nihil

10. Varia en rondvraag
* Prijs van de Vrijwilliger
Geert Puype meldt de wijziging van procedure. Aan de jury wordt nu gevraagd
voorstellen in te dienen voor drie te nomineren kandidaten.
Conclusie en afspraak
1. Er is nog geen deadline bepaald voor de indiening van voorstellen.
2.Voorstellen kunnen bezorgd worden aan Geert Puype.

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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