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1.

Goedkeuring van het verslag van 06.10.05
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Verslag gesprek met B. Caron
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
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3.

Verdere voorbereiding advies vermindering van de planlast
Werkwijze
Voor de bespreking van de voorstellen tot wijziging wordt gebruik gemaakt
van de Gecoördineerde tekst met de voorstellen tot wijziging van decreet
m.b.t. de planlastvermindering (9-11-2005).
De tekst wordt artikel per artikel overlopen. Enkel die artikels waarbij opmerkingen werden geformuleerd worden vermeld bij de bespreking.
Bespreking
Art. 19 §1
- Commissie gaat akkoord met benadrukking van het belang van een zo ruim
mogelijk participatieproces.
- De Commissie stelt voor de zin De cultuurraad brengt officieel advies bij de
opmaak van het cultuurbeleidsplan. Op deze wijze te beperken.
De adviezen door beheersorgaan van de bibliotheek en het cultuurcentrum
worden beter opgenomen in een artikel van de desbetreffende luiken.
- De problematiek van het beheer van gc en cc wordt verwezen naar de
bespreking van inhoudelijke aspecten.
Art. 23 §1
Commissie vindt gelijkschakeling indieningdatum met de bibliotheken en de
cultuurcentra een logische stap.
Art. 25
- Commissie wil verduidelijking waarom bepalingen rond cultuurbeleidscoördinator niet werden behouden
Æ beschikken over cultuurbeleidscoördinator geen verplichting meer?
Æ deze problematiek overstijgt de planlast en wordt doorgeschoven
naar bespreking over inhoudelijke aspecten.
- Commissie vindt dat bij negatieve beoordeling de mogelijkheid tot beroep
moet voorzien worden
Æ ook eerder inhoudelijk: moet ten gepaste tijde mee worden
opgenomen.
Art. 36 §3
Commissie vraagt dat originele formulering wordt hersteld.
Afspraken
1. De secretaris maakt een ontwerp van preadvies
2. De opmerkingen zoals geformuleerd in de vergadering van de
commissie culturele centra worden “hertaald” naar de nummers van de
artikels in het voorstel van wijziging van decreet zoals dit momenteel ter
tafel ligt.

4.

Verdere bespreking insteektekst inhoudelijke aspecten
Gezien de deadline voor de voorbereiding van het advies op de vermindering
van de planlast (fase 1) werd de bespreking van het inhoudelijke luik uitgesteld.
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5.

Afspraken werkwijze gemeenschappelijk overleg met de commissie Bibliotheken
Er werden in deze vergadering geen concrete afspraken gemaakt met het oog
op het gemeenschappelijk overleg met de commissie Bibliotheken.

6.

Varia en rondvraag
Nihil

Volgende vergadering: donderdag 1 december 2004 in 6 van het
Markiesgebouw

Christine Bussche
secretaris

Anjes Goris
voorzitter
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