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1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 21.09.05
- p. 4 punt 10: De wijziging van procedure betreft de voorstelling van drie
mogelijke winnaars.
Na deze verduidelijking wordt het verslag goedgekeurd.

2.

Advies administratieve vereenvoudiging en planlastvermindering
Situering
De evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid wordt opgesplitst in
twee fasen:
Æ fase 1 = advies rond planlastvermindering
deadline 01.12.05
Æ fase 2 = advies rond inhoudelijke aandachtspunten
streefdatum goedkeuring advies februari 2006
In de Commissies Bibliotheken en Culturele Centra werd gewerkt met een
tekstversie die de definitieve tekst zeer sterk benadert. De Memorie van Toelichting daarentegen is nog duidelijk een werkversie.
Plenaire discussie
- Vanuit de Raad moet in het advies een passage worden opgenomen die
verwijst naar het ontbreken van een officiële adviesvraag.
- De Raad wenst betrokken te worden bij de nog op te richten reflectiegroep
waarbij de inhoudelijke krijtlijnen zullen worden uitgetekend.
- Aangezien het aangepast advies zoals het aan de betrokkenen is overgemaakt
als bijlage bij dit verslag gaat, worden de afspraken tot tekstaanpassing niet
meer opgelijst in dit verslag.
- De bespreking van dit ontwerpadvies heeft betrekking op de artikels 4, 5, 6,
13, 16, 37, 45, 21 en 22.
Afspraken
1. De secretaris past het ontwerpadvies aan en mailt rond aan de leden
van de Raad die aanwezig waren op de plenaire met een strikte deadline
tot reactie.
2. Na overleg met de voorzitter rond een consensus over gesuggereerde
aanpassingen wordt het advies bezorgd aan het Vlaams Parlement.

3.

Stand van zaken evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid
Er is een vergadering belegd tussen de Commissie Bibliotheken en de Commissie Culturele Centra die aansluit op de plenaire vergadering van de Raad
voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding. In deze vergadering zullen afspraken gemaakt worden over de manier van werken, de timing en de taakverdeling

4.

Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies
Commissie Amateurkunsten
Nihil
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Commissie Bibliotheken
Binnen de Commissie Bibliotheken werd gewerkt aan een bijdrage rond De informatie-opdracht van de bibliotheek. Deze tekst werd gefinaliseerd en kan na
een laatste voorlegging aan de plenaire vergadering worden bezorgd aan belanghebbenden.
De tekst school en bibliotheek wordt een laatste maal op de commissie van 12
december 2005 gebracht vooraleer hij aan een aantal bevoorrechte getuigen ter
bespreking wordt voorgelegd.
Commissie Culturele Centra
In deze Commissie werd gewerkt aan het ontwerpadvies inzake planlast en
werd van gedachten gewisseld over te bespreken inhoudelijke aandachtspunten.
Commissie Volksontwikkeling
Deze commissie krijgt een vraag om reactie op het ontwerp van Europees
kwalificatiekader (EQF. De deadline voor indiening van dit document is 7 december 2005. Aangezien er tot dan geen vergadering meer is van de Commissie Volksontwikkeling zal om uitstel worden gevraagd.
Afspraken
1. De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding geeft een
mandaat aan de Commissie Volksontwikkeling om in zijn
commissievergadering het advies af te ronden.
2. Bovenvermeld advies zal worden goedgekeurd in de plenaire
vergadering van januari 2006.
3. De secretaris vraagt om uitstel voor indiening van deze reactie.
5.

Reactie op schrijven mandaat Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.
Situering
Omdat er in de nabije toekomst een aantal vragen om advies aan de Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding zullen worden voorgelegd en omdat
een efficiënte en optimale werking van een adviesorgaan staat of valt met een
regelmatige deelname aan vergaderingen, werd afgesproken om leden die over
een periode1 januari 2004 tot 30 juni 2005 slechts drie maal aanwezig waren
een brief te sturen met de vraag of zij al dan niet hun mandaat in de Raad en
een bepaalde commissie vacant willen stellen.
Resultaten
Op basis van bovenvermeld criterium werden 8 brieven verstuurd. Dit resulteerde in de vacantverklaring van de mandaten van volgende personen:
Anne-mie Hautekeete (commissie AKB)
Hilde De Brandt (commissie Volksontwikkeling)
Bart Declerck (commissie Volksontwikkeling)
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Afspraak: De secretaris maakt een ontwerpbrief om het ontslag van
volgende personen aan het Kabinet mee te delen:
Hilde DE BRANDT
Ann DE WEERDT (diende reeds eerder ontslag in)
Bart DECLERCK
Anne-Mie HAUTEKEETE
Luc STEENKISTE (diende reeds eerder ontslag in)

6.

Varia en rondvraag
Nihil

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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