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1.

Goedkeuring van het verslag van 16.11.06
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Toelichting door het Kabinet
Situering
De voorzitter verwelkomt de heren Guy Redig en Dirk Verbist van het
Kabinet. De toelichting wordt opgedeeld in twee luiken:
a. BBB en strategische adviesraden door Guy Redig
b. evaluatie van het decreet lokaal cultuurbeleid door
Dirk Verbist
Toelichring
BBB en strategische advisering
BBB gaat uit van een eenheid in bevoegdheid: Cultuur, Jeugd, Media en
Sport. Dit wordt beschouwd als één pakket, maar ressorteert niet volledig onder één minister (Sport ~ Bourgeois).
In deze ambtelijke structuur wordt een onderscheid gemaakt tussen beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Beleidsvoorbereiding valt onder één Departement, terwijl de beleidsuitvoering gebeurt in vier IVA’s. er is geen hiërarchische relatie tussen IVa en Departement, hoewel deze laatste toch een
eerder coördinerende opdracht heeft.
Voor het Departement is reeds de leidend ambtenaar aangresteld (Mevr.
Christine Claus). Binnen het domein CJSM werden slechts drie i.p.v. viet
IVA’s opgericht. Er zal geen IVA maar wel een EVA worden opgericht.
De IVAs zijn de volgende en zullen worden geleid door volgende personen:
IVA sociaal-cultureel werk Æ Gilbert Van Houtven
IVA kunsten en erfgoed Æ Jos Van Rillaer
IVA sport Æ Carla Galle
Strategische adviesraad
De strategische adviesraad wordt ondergebracht bij het departement, terwijl
de advisering met betrekking tot de toepassing van regelgeving (adviescommissie, beoordelingscommissie, …)ressorteren onder de IVA’s
Strategische advisering zal geregeld worden in een decreet De structuur ziet
er als volgt uit:
Overkoepelende Raad bestaat uit 13 leden
Æ 5 experten
Æ voorzitters van elk van de vier deelraden
Æ 1 afgevaardigd lid vanuit elke deelraad
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Vier deelraden: ~ Kunsten en Erfgoed
~ Sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen
~ Media
~ Sport
Æ elke deelraad is samengesteld uit 7 à 10 personen
Æ samengesteld uit
* experten = worden via een publieke oproep verzameld
* vertegenwoordigers uit het representatieve middenveld
= actief op het Vlaamse niveau
= hoofdactiviteit moet passen binnen domein
van de Raad/ de deelraad
= niet werkzaam zijn op Kabinet, Administratie
of Steunpunt
= belangenverdedigers (FOV/Jeugdraad) dragen
personen voor
Æ voorgestelde kandidaten worden gescreend ifv aantal
criteria:
* 10% van de leden heeft een cultureel-diverse
identiteit
* weerspiegeling aan diversiteit in de werksoorten
* weerspiegeling aan diversiteit aan
handelingsniveaus
* weerspiegeling van voldoende diversiteit van
werksoorten waarvoor decreten zijn
Æ Jeugdraad blijft bestaan en vaardigt
vertegenwoodigers af naar de deelraad
sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen
Æ timing: zomer 2006

Vragen
Zal de strategische adviesraad een vzw zijn?
De adviesraad zal een rechtspersoon sui generis zijn
De adviesraad zal bijgestaan worden door een goed uitgebouwd ondersteuningssysteem. Wat houdt dit in?
De ondersteuning wordt voorzien binnen het Departement. De structuur en het
aantal ambtenaren dat bij deze ondersteuning zal worden ingeschakeld moet nog
worden bepaald.
Evaluatie van het decreet lokaal cultuurbeleid
De opstart van de reflectiegroep evaluatie van het decreet is uitgesteld.
De evaluatie wordt zo vlug mogelijk op gang gebracht, om als deze zou aanleiding geven tot strategische wijzigingen deze goed te kunnen voorbereiden voor de
start van de nieuwe coalities en de gemeenten tijdig op de hoogte te kunnen brengen
Het is de bedoeling de wijzigingen aan de sector te communiceren eind 2006 en
de wijziging in de wetgeving af te ronden begin 2007.
De evaluatie betreft een relatief korte periode van uitvoering van een decreet dat
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een snelle groei kende met tal van nieuwe processen.
De evaluatie vertrekt vanuit de doelstellingen van het decreet zoals geformuleerd
in de Memorie van Toelichting.
De startnota die besproken wordt in de reflectiegroep is niet volledig en bevat een
aantal open vragen. De evaluatie dient gezien te worden als een kort intensief proces met de reflectiegroep als motor. Bijsturing van het decreet mag niet te ver
gaan.
Evaluatie decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk
De grote evaluatieronde af te ronden in 2007 wordt voorafgegaan door een beperktere ingreep waarin een aantal dingen worden gesitueerd. Het betreft eveneens
een beperkte eva
luatie waarbij het geenszins de bedoeling is de huidige doelstezllingen opnieuw in vraag te stellen.
Afspraak
1. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor een tweede toelichting
door het Kabinet op woensdag 22 maart 2006 om 10u.
2. Aan de leden van de plenaire Raad wordt gevraagd een oplijsting te
maken van mogelijke aandachtspunten voor deze tweede bespreking
die ruimer kan geïnterpreteerd worden dan een louter evalueren van
hert decreet op het lokaal cultuurbeleid.
3. De geplande vergadering op woensdag 22 maart 2006 wordt
omgevormd tot een plenaire vergadering.
3. De secretaris verwittigt alle leden van de plenaire vergadering van deze
wijzing.
3.

Advies reglement lottogelden
Situering
De aanpassingen aan het reglement worden gesitueerd.
Discussie
in de plenaire discussie werden volgende items besproken:
- pleidooi voor aanpassing indieningsdatum
- pleidooi voor redelijke termijn van afhandeling dossiers
- afschaffing indieningsdatum tweede ronde
- meer specifieke definiëring van de doelgroepen
Afspraken
1. Het advies betreffende dit reglement wordt in deze vergadering
goedgekeurd.
2. Omdat het advies als bijlage bij dit verslag gaat worden de
voorgestelde punten van advies niet helemaal uitgeschreven.

4.

Bekrachtiging advies ontwerp Europees Kwalificatiekader (EQF)
Situering van gewijzigde adviesprocedure
Aangezien de vraag om advies vanuit het Departement Onderwijs rond het
ontwerp van een Europees Kwalificatiekader dermate dringend was, heeft de
Raad voor Volksontwikkeling en C ultuurspreiding aan de Commissie Volksontwikkeling de volmacht gegeven om het in haar vergadering van 19 december 2205 uitgebrachjte advies reeds te bezorgen aan de adviesvrager.
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Conclusie
Het voorliggend advies wordt zonder opmerkingen bekrachtigd.
5.

Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies
Commissie Amateurkunsten
Nihil
Commissie Bibliotheken
Op dinsdag 17 januari werd een ruimer overleg georganiseerd met vertegenwoordigers uit zowel de onderwijssector als het werkveld van de openbare bibliotheek. Op deze bijeenkomst werden bedenkingen geformuleerd op de insteeknota Samenwerking School en Bibliotheek.
De tekst werd vervolgens aangepast aan de geformuleerde opmerkingen en
via elektronische weg teruggekoppeld voor een laatste verifiëring.
In een volgende fase - vergadering Commissie Bibliotheek van 13.03.06 – zal
nagegaan worden in hoeverre de alsnog geformuleerde bemerkingen in aanmerking kunnen worden genomen. Eens de tekst geschoond, kan nagegaan
worden wanneer hij ter bespreking kan worden voorgelegd op de plenaire
Raad voor Volksontwikkeling.
Commissie Culturele Centra
Bij deze commissie worden de vergaderingen integraal besteed aan de voorbereiding van het advies op de evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid.
Noot
Omdat voor wat betreft de evaluatie van het decreet lokaal cultuurbeleid de
commissies bibliotheken en culturele centra frequent zullen samen overleggen, werd als pragmatische oplossing gekozen voor een fusie van beide commissies.
De vergaderingen voor maart 2006 (2/3 voor commissie culturele centra en
13/3 voor de commissie bibliotheken zullen wel nog afzonderlijk gebeuren.
Commissie Volksontwikkeling
Nihil

6.

Varia en rondvraag
* Wijziging timing vergadering
Zoals aangekondigd in punt 2 van dit verslag, wordt het Dagelijks Bestuur
gepland op woensdag 22 maart 2006 omgevormd tot een plenaire vergadering.

Volgende vergadering: woensdag 22 maart 2006 om 10 uur
Brussel, Markiesgebouw, zaal 4
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