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1) Goedkeuring verslag van de vergadering van 15.02.06
- p.2, punt 2 Toelichting 2° zin wordt: Dit wordt beschouwd als één pakket,
maar ressorteert niet volledig onder één minister (Media – Bourgeois).
Na deze opmerking wordt het verslag goedgekeurd.
2) Evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid: stand van zaken
Situering
Dit agendapunt vervalt, aangezien de reflectiegroep evaluatie van het decreet
nog niet is samengekomen en er nog geen te bespreken teksten beschikbaar
zijn.
De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding wenst zijn bezorgdheid
uit de drukken over het uitblijven van een duidelijk signaal met betrekking tot
de concrete aanpak van de evaluatie
Afspraken
1. De Raad richt vanuit de vier sectoren een schrijven aan Het Kabinet.
2. De voorzitter zal een brief richten aan de minister.
3) De informatie-opdracht van de openbare bibliotheek
Situering.
Er is een consensus binnen de Raad dat een ruimere verspreiding ( ook naar de
sector van Onderwijs) van dit document zeker zinvol is.
In dit kader wordt gedacht aan volgende initiatieven:
Æ bijdrage in Bibliotheek- en archiefgids
Æ onderhoud op het Kabinet: samenstelling van de delegatie?
Æ advies overmaken aan alle Kabinetten van de Vlaamse Regering
Het lijkt zinvol om ook het werkveld zo maximaal mogelijk te informeren en
op die manier een debat op gang te brengen. Dit kan o.m. gebeuren via de
Steunpunten
Afspraken
1. De secretaris geeft de nota de gangbare lay-out van een advies.
2. De secretaris verzamelt coördinaten voor een ruimere verspreiding
(Kabinetten, steunpunten, pers …)
4) Samenwerking School en Bibliotheek
Situering
Deze nota werd in een aantal vergaderingen van de commissie Bibliotheken
besproken en waar nodig aangepast. Daarna werd deze tekst besproken met
een vertegenwoordiging uit de bibliotheeksector en uit het onderwijs, wat opnieuw resulteerde in een aantal aanpassingen.
De aldus bekomen eindversie kan als advies worden ingediend volgens de
gangbare procedure.
In deze vergadering worden nog enkele kleine aanpassingen gesuggereerd en
wordt de verspreiding van de nota besproken.
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Afspraken
1. De voorgestelde aanpassingen worden door Edwin Van Troostenberghe
in de tekst verwerkt.
2. De secretaris geeft de tekst de gebruikelijke lay-out van een advies.
3. Parallellen met de sector van de cultuur- en gemeenschapscentra zullen
pas in een later stadium aan, bod komen.
4. Het advies wordt naast de gewone kanalen eveneens overgemaakt aan:
Æ Kabinet Onderwijs
Æ genodigden op de vergadering met uitgebreide groep
Æ Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement
Æ Cultuur Lokaal
5) Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies
Commissie Amateurkunsten
Nihil
Commissie Bibliotheken
Nihil
Commissie Culturele Centra
Nihil
Commissie Volksontwikkeling
Nihil
6) Varia en rondvraag.
* Prijs voor sociaal-cultureel werk
Er wordt afgesproken dat in een volgende plenaire vergadering zal gewerkt
worden aan een advies hieromtrent.
.
* Website
Situering
Het is zinvol dat de adviezen en de verslagen van de vergaderingen van de
Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding op de website Cultuur in
de daartoe voorziene rubriek geplaatst worden.
Afspraak: De secretaris en de voorzitter zullen hiervoor het nodige doen.

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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