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1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 21.12.05
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Verdere voorbereiding evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid
Situering
Aangezien we op dit ogenblik nog niet beschikken over de insteeknota/krijtlijnendocument betreffende de evaluatie van het decreet werd uitgaande
van de oplijsting van te bespreken decreetartikels (cfr. verslag gemeenschappelijk overleg van 16.11.05) in de Commissievergadering van 12 december
2005 volgende werkverdeling afgesproken, waarbij de verschillende teamleden over toegewezen onderde(e)l(en) een tekst van beperkte omvang opstellen,
die dan besproken zal worden in de volgende vergadering van de Commissie
Bibliotheken:
Kathleen De Meester Æ intergemeentelijke samenwerking
Chris Peeters
Æ steunpunt
Geert Puype
Æ erkenningsvoorwaarden
Æ subsidiëring
Æ VGC
Ingrid Vandekelder Æ bijzondere doelgroepen
Edwin Van Troostenberghe Æ cultuurbeleidscoördinator
Afspraken
1. De standpunten over evaluatie van het decreet op het lokaal
cultuurbeleid zullen worden verwerkt in een afzonderlijk document.
2. De bijdrage over intergemeentelijke samenwerking wordt niet in het
globale document opgenomen aangezien dit het decreet op het lokaal
cultuurbeleid overstijgt en geregeld wordt via een apart decreet op de
intergemeentelijke samenwerking.
3. Het luik over de cultuurbeleidscoördinator wordt evenmin uitgewerkt,
aangezien de steller hiervan de mening is toegedaan dat dit thema te
zeer betrekking heeft op beide commissies. Daarom wordt afgesproken
dit item te behandelen op de gemeenschappelijke vergadering van
07.02.06.

3.

Planning vergaderingen 2006
- De eerst komende vergadering betreft het gemeenschappelijk overleg met de
Commissie Culturele Centra, waarbij zal gewerkt worden aan:
Æ uitschrijven standpunt over cultuurbeleidscoördinator
Æ ineenschuiven en structureren bijdragen vanuit Commissie
Bibliotheken en Commissie Culturele Centra
- Verdere elektronische communicatie m.b.t. aanpassing en afwerking
insteeknota Samenwerking School en Bibliotheek
- Het is de bedoeling deze nota zosnel mogelijk agenderen op plenaire
vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
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4.

Rapportering vanuit het Dagelijks Bestuur
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 21.12.05 werden volgende
onderwerpen besproken:
Æ stand van zaken evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid
Æ ontslag voorzitter Commissie Bibliotheken
Æ verslaggeving vanuit de verschillende commissies
*AK: nihil
* BIB: - evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid
- nota Samenwerking School en Bibliotheek
* CC: evaluatie decreet lokaal cultuurbeleid
* VO:- advies ontwerp Europees Kwalificatiekader
- planning werkzaamheden 2006

5.

Varia en rondvraag
* Nazorg bespreking 17.01.06
Situering
De ontwerpnota Samenwerking School en Bibliotheek moet worden aangepast
aan de opmerkingen zoals deze tijdens het ruimer overleg van dinsdag
17.01.06 werden geformuleerd.
De aangepaste nota moet zo vlug mogelijk geagendeerd worden op een plenaire vergadering van de Raad.
Timing en afspraken
1. De tekst wordt aangepast door Edwin Van Troostenberghe.
2. Christine Bussche bezorgt de notulen van de bespreking op 17.01.06
uiterlijk op 20.01.06 aan Edwin Van Troostenberghe.
3. Edwin Van Troostenberghe bezorgt aangepaste tekst aan Christine
Bussche tegen woensdag 25 januari 2006.
4. Op woensdag 25 januari mailt Christine Bussche deze aangepaste tekst
naar de leden van de Commissie Bibliotheken met de vraag te reageren
vóór dinsdag 31.01.06.
5. Op woensdag 1 februari 2006 wordt de tekst bezorgd aan alle leden van
het ruime overleg (aanwezigen + verontschuldigden) met de vraag te
reageren vóór 10 februari 2006.
6. De aldus geschoonde tekst kan op 20 februari 2006 worden
overgemaakt aan de plenaire vergadering van de Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding.

Volgende vergadering: gemeenschappelijk overleg met de Commissie Culturele Centra op dinsdag 7 februari 2006 – volledige dag 10u-16u (broodje
wordt voorzien) – in zaal 7 van het Markiesgebouw.

Christine Bussche
secretaris

Chris Peeters
voorzitter a.i.
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