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1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 18.01.06
Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Verwerking opmerkingen bij de insteeknota ‘Samenwerking school en bibliotheek’
Werkwijze
De opmerkingen ingestuurd door volgende personen worden achtereenvolgens
overlopen:
Æ Paul Wyckmans (VSKO)
Æ Felix Claus (VVKSO°
Æ Patricia Maes (OVSG)
Æ Majo de Saedeleer (Stichting Lezen)
Æ Jan Luyten (CANON)
Æ Bruno Vermeeren (VVBAD°
Æ Jan Braeckman (VCOB)
De besproken aanpassingen worden hier niet opnieuw geïnventariseerd aangezien de aangepaste tekst als bijlage bij dit verslag gaat.
Afspraken
1. De nota zal worden aangepast door Edwin Van Troostenberghe.
2. De secretaris mailt de laatste tekstversie door naar Edwin Van
Troostenberghe.
3. De aangepaste nota wordt geagendeerd op de Plenaire Raad van 22.03.06.
3. Stand van zaken evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid
De insteeknota’s zoals die werden opgesteld binnen de Commissie Bibliotheken
en binnen de Commissie Culturele Centra kunnen niet worden gefinaliseerd,
aangezien de reflectiegroep evaluatie van het decreet nog niet is samengekomen
en er dus nog geen krijtlijnennota beschikbaar gesteld wordt..
4. Planning vergaderingen 2006
Deze vergadering is de laatste bijeenkomst van de Commissie Bibliotheken afzonderlijk.
Volgende vergaderingen zijn gemeenschappelijk voor de Commissie Bibliotheken en de Commissie Culturele Centra:
Æ donderdag 30 maart 2006 om 13 uur
Æ maandag 24 april 2006 om 13 uur
Æ maandag 8 mei 2006 om 13 uur
Æ donderdag 1 juni 2006 om 13 uur
5. Rapportering vanuit de Plenaire raad van 15.02.06
In de plenaire vergadering van de Raad voor Volksontwikkeling en cultuurspreiding kwamen volgende items aan bod:
Æ bespreking en goedkeuring van het advies betreffende het reglement
voor de subsidiëring van participatie-, experimentele en bijzondere
projecten en hobbyverenigingen – 2006

2

Æ bekrachtiging advies en antwoorden op de 14 vragen betreffende het
ontwerp van een Europees Kwalificatiekader ( advies besproken en
met mandaat afgerond in de vergadering van de Commissie
Volksontwikkeling van 19.12.05)
Æ Toelichting vanuit het Kabinet over
* strategische adviesraad
* stand van zaken evaluatie van het decreet op het lokaal
cultuurbeleid
6. Varia en rondvraag
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