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1.

Goedkeuring van het verslag van 07.09.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Stand van zaken advies planlastvermindering
Situering
de voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Commissie Culturele Centra
hebben een gesprek met Bart Caron over de voorstellen rond planlastvermindering(fase 1) en de (inhoudelijke) evaluatie van het decreet lokaal cultuurbeleid (fase 2) met Bart Caron.
Samenvatting gesprek
- Belang van het spanningsveld tussen het Vlaamse niveau en het
lokale (gemeentelijke) niveau
Æ verschillende belangen spelen een rol
Æ verschil in snelheden mag niet over het hoofd worden gezien
conclusie: nodige tijd voor ontwikkeling moet worden gegeven!
- Enkel die gegevens opvragen die onontbeerlijk zijn voor de uitbouw van het
beleid
- Keuze één geïntegreerd beleidsplan dan wel twee (desgevallend drie) wordt
overgelaten aan de gemeente)
- Tweejaarlijks voortgangsrapport vervalt.
- Bewijs van centrumfunctie valt weg
- Financiële cijfergegevens (verantwoording personeelssubsidie, 1 euro) moet
jaarlijks worden ingediend
- Functie van de cultuurbeleidscoördinator
Æ functie mag niet verengd worden tot vrijetijdswerker
Æ belangrijk als Raad om gemaakte keuzes goed te motiveren
Æ verwezen naar tweede fase
- Overgangsmaatregelen vervallen: artikels 65, 66, 72 en 77.
- Een delegatie van de Raad zal betrokken worden bij de besprekingen over
het inhoudelijk luik (januari 2006)
- Afspraken tijdspad
1° fase = planlast
Æ afwachten vraag om advies
Æ advies planlast wordt geagendeerd op plenaire vergadering
van 16.11.05
2° fase = inhoudelijke aspecten
Æ vóór gemeenteraadsverkiezingen (najaar 2006) bijsturing decreten in
volgende volgorde:1) sport 2) jeugd en 3) lokaal cultuurbeleid
!!! waakzaamheid cultuur krijgt nodige aandacht
Æ functie van de cultuurbeleidscoördinator
Æ cultuurspreiding versus “stofzuigereffect” van de grote steden
Conclusie
1. advies eerste fase Æ plenaire vergadering 16.11.05
2. advies tweede fase Æ plenaire vergadering 18.01.06
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3.

Stand van zaken evaluatie decreet op het lokaal cultuurbeleid
Zie onder punt 2

4.

Theoretische benadering problematiek van cultuurspreiding, cultuurparticipatie, gemeentelijke autonomie, ….
Situering
Vanuit de commissie culturele centra wordt de nood gesignaleerd om deskundigen aan het woord te horen over volgende thema’s:
- begrenzing van lokale versus bovenlokale materie
- maatschappelijke impact van cultuurbeleid op langere termijn
- definiëring van de opdrachten van cultuurcentra: cultuurspreiding,
cultuurparticipatie, …
Afspraken
1. Marleen Platteau herformuleert een aantal vragen en bezorgt deze via
mail aan de Christine Bussche en aan Anjes Goris.
2. De secretaris bezorgt de coördinaten van Ignace Glorieux aan de
voorzitter.
3. Marleen Platteau contacteert een aantal deskundigen met de vraag om
toelichting tijdens de plenaire vergadering van 14.12.05:
Filip Derynck
Ignace Glorieux
Pascal Gielen

5.

Rapportering vanuit de Commissies
5.1. Commissie Amateurkunsten
Nihil
5.2. Commissie Bibliotheken
In de laatste vergadering van de Commissie Bibliotheken werden volgende
agendapunten besproken:
- Voorbereiding advies planlast
- Samenwerking Onderwijs-Bibliotheek
Æ tekst wordt nogmaals herwerkt
Æ na goedkeuring in de Commissie Bibliotheken wordt de tekst
voorgelegd aan VCOB, CANON-cultuurcel van Onderwijs,
Pedagogische begeleiders van de verschillende onderwijsnetten.
- Uitstel vergadering reflectiegroep Vlacc2
- Informatie-opdracht van de openbare bibliotheek
Æ tekst moet nog herwerkt, genuanceerd worden
5.3. Commissie Culturele Centra
In haar vorige vergadering heeft de Commissie Culturele Centra het ontwerpadvies over planlastvermindering afgerond en de voorbereiding van het
“tweede fase-advies” rond inhoudelijke aandachtspunten ingeleid.
5.4. Commissie Volksontwikkeling
Nihil
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6.

Stand van zaken vervangingen
Afspraken
1. De secretaris maakt een overzichtstabel van de aanwezigheden op de
vergaderingen van de plenaire Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding en zijn verschillende Commissies voor gans het jaar
2004 en het beschikbare gedeelte van 2005.
2. De secretaris maakt een ontwerp van brief en legt dit voor aan de
voorzitter
3. Na verificatie van de brief wordt beslist deze te sturen naar die leden
die slechts 2 keer per jaar aanwezig waren in de plenaire vergadering of
de vergaderingen van de commissie waarvan ze lid zijn.
4. De reacties worden ingewacht tegen 10 november 2005, zodat ze nog
kunnen verwerkt worden tegen de plenaire vergadering gepland op
16.11.05.

7.

Varia en rondvraag
* Begroting 2005
Het advies over de Begroting zal behandeld worden in de plenaire vergadering van 16.11.05.
Eventueel kan om een toelichting van de administratie worden gevraagd.
* Prijs van het Socaal-cultureel Werk
Situering
Naar aanleiding van de verzameling van genomineerden voor de Prijs voor de
Vrijwilliger (nog maar één suggestie werd bij Geert Puype ingediend) kwam
de (her)uitreiking van de Prijs voor het Sociaal-cultureel Werk ter sprake.
Onder de vorm van een aanbeveling kan gesuggereerd worden de traditie van
het uitreiken van een jaarlijkse Prijs voor het Sociaal-cultureel Werk in ere te
herstellen
Afspraak: Dit punt wordt geagendeerd op de plenaire vergadering van
16.11.05.

Volgende vergadering: woensdag 21 december 2004 om 10 uur
in zaal 4 van het Markiesgebouw te Brussel

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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