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1.

Goedkeuring van het verslag van 07.02.06
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Advies ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
Werkwijze
Aangezien het advies met betrekking tot aanpassing van het uitvoeringsbesluit
als bijlage bij dit verslag hoort, worden enkel die artikels vermeld, waarvoor
een aanpassing wordt gesuggereerd.
Artikelsgewijze bespreking
Art. 2 2° toevoegen “ desgevallend krijgt men nog tijd om het dossier te
vervolledigen binnen een redelijke termijn door de
administratie te bepalen.”
Art. 5 1°, 3° en 7° zelfde toevoeging als bij art.2 2°
Art. 20 toevoegen “Een gemeente die beschikt over een cultuurbeleidsplan
kan hierin een apart luik voorzien voor haar gesubsidieerd
cultuurcentrum.”
Art. 21 1° en 3° zelfde toevoeging als bij art.2 2°
Art. 23 bis e.v. aanpassing van de nummering
Art. 25 In art. 45 wordt volgende toevoeging voorgesteld “Ten minste één
keer tijdens de looptijd van de beleidsplannen zal de administratie de uitvoering van de beleidsplannen ter plaatse evalueren.”

3.

Varia en rondvraag
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