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1. Goedkeuring van het verslag van 22.03.06;
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;
3. verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies;
4. Varia en rondvraag.
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1.

Goedkeuring van het verslag van 22.03.06
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 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
Procedure
Het advies over bovenvermeld ontwerp van besluit werd besproken in de vergadering van de gezamenlijke commissie Bibliotheken en Culturele Centra
van 22.05.06.
Voorgestelde wijzigingen
Naast een aantal taalcorrecties werden volgende wijzigingen voorgesteld:
Æ mogelijkheid om het dossier van het beleidsplan aan te vullen
Æ mogelijkheid aparte luiken binnen een geïntegreerd cultuurbeleidsplan
Afspraak
Aangezien de definitieve versie van het advies zoals het door de Plenaire
Raad werd bekrachtigd als bijlage bij dit verslag gaat, worden de aanpassingen in dit verslag niet opgelijst.

3.

Verslaggeving voor de voorzitters vanuit de commissies
Commissie Amateurkunsten
Nihil
Commissie Bibliotheken en Culturele Centra
In de vergadering van 22.05.06 werd het ontwerp van advies over het 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 voorbereid.
Commissie Volksontwikkeling
In de volgende commissievergadering - maandag 29.05.06 – presenteert een
delegatie van SOCIUS een document over de evaluatie van het decreet op het
sociaal cultureel volwassenenwerk.
De commissie zal de informatie uit deze nota als aanknopingspunt gebruiken
voor de verdere afwerking van haar advies met betrekking tot de evaluatie van
het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Afspraak: Marleen Platteau doet navraag bij Cultuur Lokaal of een dergelijk
document ook bestaat m.b.t. de evaluatie van het decreet op het
lokaal cultuurbeleid.

4.

Varia en rondvraag
* Wijziging timing vergadering
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Omdat het advies over het Reglement voor de ondersteuning van het Vlaams
Circuslandschap dringend is werd afgesproken de vergadering van de plenaire
Raad met een week te vervroegen naar woensdag 14 juni 2006.
* Agendapunten voor volgend plenair overleg
- Reglement Circussen
- Prijs Sociaal-Cultureel Werk
- Toekomst van de Raad

Volgende vergadering: woensdag 14 juni 2006 om 10 uur in zaal 0A4
Arenberggebouw, Arenbergstraat 9 te Brussel

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter

3

