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1.

Goedkeuring van het verslag van 19.10.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Stand van zaken evaluatie decreet op het lokaal cultuurbeleid
- Er is een contact geweest tussen de voorzitter en Dirk Verbist van het
Kabinet waarin volgende informatie werd meegegeven:
Æ afronding evaluatie van het decreet: juni 2006
Æ oprichting reflectiegroep: moet nog gebeuren
- Contact tussen de voorzitter en Guy Redig van het Kabinet rond volgende
aandachtspunten:.
Æ invulling vervangingen
Æ termijn reorganisatie adviesstructuur
- In de Commissie Culturele Centra werd in samenspraak met de Commissie
Bibliotheken een oplijsting gemaakt van die artikels / aandachtspunten in het
decreet die voorwerp moeten uitmaken van bespreking.
Uit deze lijst kwamen reeds volgende onderwerpen aan bod:
Æ structuur steunpuntenlandschap: één of meerdere
Æ subsidiëring: personeelssubsidie + werkingssubsidie
beleidssubsidie versus impulssubsidie
Afspraak: De lijst wordt verder besproken in de vergadering van de
Commissie Culturele Centra van 22.12.05.

3.

Ontslag voorzitter Commissie Bibliotheken
De voorzitter deelt het ontslag mee van Julien Van Borm als voorzitter van de
Commissie Bibliotheken en als lid van het Dagelijks Bestuur en de Plenaire
Vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding mee.

4.

Rapportering vanuit de Commissies
4.1. Commissie Amateurkunsten
Nihil
4.2. Commissie Bibliotheken
De Commissie Bibliotheken werkt in overleg met de Commissie Culturele
Centra rond inhoudelijke aspecten in verband met de evaluatie van het decreet
op het lokaal cultuurbeleid.
De discussietekst over de samenwerking tussen Onderwijs en de openbare bibliotheek wordt gefinaliseerd. Dit document zal op 17.01.06 worden besproken tijdens een overlegmoment waartop vertegenwoordigers uit de bibliotheeksector en uit het onderwijsmidden worden uitgenodigd.
4.3. Commissie Culturele Centra
Deze Commissie werkt verder aan de formulering van een aantal inhoudelijke
aandachtspunten in voorbereiding van het advies betreffende de evaluatie van
het decreet op het lokaal cultuurbeleid.
4.4. Commissie Volksontwikkeling
In de vergadering van 19.12.05 werd gewerkt aan het advies met betrekking
tot het ontwerp van een Europees Kwalificatiekader (EQF). Vanuit de Raad
kreeg de Commissie Volksontwikkeling het mandaat om gezien de hoogdrin-
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gendheid dit advies volledig af te ronden en door de sturen naar het Departement Onderwijs. Het advies zal achteraf bekrachtigd worden op de plenaire
vergadering van januari 2006.
De laatste vergadering van het jaar werd afgerond met een brainstorming over
nog te behandelen thema’s voor het (beperkte) werkjaar 2006.Mogelijke actiepunten kunnen zijn: op gang brengen evaluatie van het decreet op het sociaalcultureel volwassenenwerk en eventuele ad hoc opdrachten.
5.

Timing vergaderingen 2006
Situering
De plenaire vergadering van 18.01.06 zou kunnen aangegrepen worden om het
Kabinet te vragen een toelichting te komen geven over de toekomst van de
Raad.
Een tweede agendapunt zou kunnen zijn: een duiding van het maatschappelijk
effect van cultuurparticipatie
Afspraken
1. De voorzitter neemt contact op met het Kabinet.
2. De voorzitter contacteert Filip Derynck.
3. De beslissing of de vergadering gepland op 18.01.05 doorgaat hangt af
van het (positieve) gevolg op afspraken 1 en 2.

6.

Varia en rondvraag
* Opvolging uitgebrachte adviezen
Een lid van het Dagelijks Bestuur vraagt welke hoe de reactie op uitgebrachte
adviezen verloopt
Afspraak: De voorzitter neemt contact op met het Kabinet.
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