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1.

Goedkeuring verslag vergadering van 08.09.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Afwerking preadvies administratieve last
Werkwijze
De insteek die als bijlage bij het vorige verslag ging, wordt nogmaals overlopen en waar nodig aangepast en/of aangevuld.
Aangezien het document als bijlage bij dit verslag gaat, worden de tekstaanpassingen niet in dit verslag opgelijst.
Afspraak
De aangepaste tekst wordt aan de voorzitter gemaild.

3.

Eerste bespreking insteektekst inhoudelijke aspecten
Situering
Marleen Platteau overloopt de drie uitgangspunten van de insteektekst.
Discussie
De commissie is van mening dat er nood is aan wetenschappelijk onderzoek:
theoretisch-filosofische kadering van begrippen zoals cultuurspreiding, cultuurparticipatie, gemeentelijke autonomie, ….
Afspraken
1. Verdere uitwerking van het onderzoeksvoorstel wordt verwezen naar
het Dagelijks Bestuur van 19.10.05
2. Marleen kijkt na wie kan gecontacteerd worden en maakt een oplijsting
van de aandachtspunten.

4.

Afspraken verdere werkwijze
In de vergadering van 10.11.05 wordt verder gewerkt aan het inhoudelijke luik
als voorbereiding tot de gemeenschappelijke vergadering met de Commissie
Bibliotheken (16.11.05).

5.

Timing vergaderingen
- De vergadering van de Commissie Culturele Centra gepland op donderdag
20.10.05 wordt geschrapt.
- Aangezien er een aantal vragen om advies (o.m. rond planlast) in de
pipeline zitten, wordt optie genomen op een vergaderzaal voor een extra
vergadering van de plenaire Raad op woensdag 14.12.05
Æ de secretaris doet het nodige voor de zaalreservering..

6.

Varia en rondvraag
Nihil
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