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Agenda
1. Goedkeuring van het verslag van 14.06.06;
2. Bekrachtiging advies via schriftelijke procedure over het voorontwerp van decreet houdende de oprichting van de raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
3. Advies betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende
uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten;
4. Bespreking herwerkt advies evaluatie decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk;
5. Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies;
6. Varia en rondvraag.

1. Goedkeuring van het verslag van 14.06.06
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Bekrachtiging advies via schriftelijke procedure over het voorontwerp van
decreet houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media.
Het ontwerpadvies volgt integraal het advies zoals het op 18 september 2006 door
de Raad voor Cultuur werd uitgebracht en wordt bij deze bekrachtigd.
Afspraak: De secretaris bezorgt het advies door middel van de
vooropgestelde procedure
3. Advies betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de Amateurkunsten
Situering
Dit advies werd reeds geagendeerd voor de plenaire vergadering gepland op
25.10.06. Dit ontwerpadvies werd teruggetrokken omdat voorafgaand aan de
goedkeuring van het decreet in het Vlaams Parlement de georganiseerde hoorzitting nieuwe inzichten bracht en geleid heeft tot een nieuw overleg met Kabinet/administratie en de sector. Dit overleg gaf aanleiding tot een aangepaste versie van het uitvoeringsbesluit die besproken werd in de Commissie Amateurkunsten van 8.11.06. In deze vergadering werd gewerkt aan voorliggende versie van
het advies rond de herwerkte tekst van het ontwerp van uitvoeringsbesluit.
Het decreet werd goedgekeurd met een amendering in verband met de positionering van de circuskunsten
Discussie
- De voorzitter overloopt het advies zoals voorbereid in de Commissie
Amateurkunsten van 8 november 2006.
- art. 2 §3 is in tegenspraak met art. 8 van het decreet: adviserende beroepscommissie doet enkel uitspraak over procedurele kwesties.
Æ Raad dringt aan op compatibiliteit
- art.3§1: subsidieenveloppe Æ moet enkelvoud zijn
Æ 2° alinea toevoeging beleidsintenties van de Vlaamse regering zoals
bekend bij opmaak van het behoefteplan
Æ tegensprekelijkheid van de evaluatie van de werking wordt niet voorzien
* structuur Ak sector is anders dan bij VO
* gaat slechts om 1 organisatie per discipline
* geen concurrentieel element tussen de verschillende organisaties
- art 4 10° het woord toe schrappen
12° Æ verwijzing naar onbestaande regelgeving heeft geen zin
- art.6§2 Æ in de laatste zin tegemoetkomt vervangen door beantwoordt
- Consequent gebruik van de term projecten.
- art 11 §2 projectmiddelen voor internationale culturele activiteiten
- art 14 4° toelichting over hoe de media …en over welke uitstraling…
- art 15 2° en 6° de mate waarin vervangen door respectievelijk de
bevordering(2°) en het indienen van (6°).
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Afspraken
1. De secretaris past het ontwerpadvies aan op basis van de geformuleerde
opmerkingen.
2. De secretaris bezorgt de aanpassing uiterlijk vrijdag 24.11.06 aan de
voorzitter van de Commissie AK.
4. Bespreking herwerkt advies evaluatie decreet op het sociaal-culturele volwassenenwerk
Situering
De voorzitter van de Commissie Volksontwikkeling situeert het tot stand komen
van dit advies en geeft een beknopt overzicht van de structuur.
Bespreking
- Een lid van de Raad/Commissie Volksontwikkeling stelt volgende aanpassing
voor van de derde alinea van punt 7 voor:
Deze beperking ‘open aanbod in de autonome levenssfeer’ was o.i. een
begrijpelijke reactie van de overheid tegen een aantal vermeende aberraties
die vóór 2003 zouden hebben bestaan in de werking van een aantal
organisaties. In de perceptie van de overheid ging het hierbij om de
activiteiten van instellingen die uitsluitend bezig waren met cursussen en
opleidingen voor professionelen uit ‘belendende’ sectoren: welzijnszorg,
onderwijs, arbeid en tewerkstelling.
In de plenaire vergadering van de Raad kan geen consensus gevonden worden
voor deze aanpassing, zodat unaniem wordt beslist deze paragraaf ongewijzigd
goed te keuren
- In punt 5 wordt de eerste zin als volgt aangepast:
“ de Raad meent dat in dit verband het succes van een sector niet alleen
afhankelijk is van de doeltreffendheid van het decreet dat de sector regelt.”
- In punt 14 worden in de eerste zin de woorden herzien of geschrapt
Conclusie en afspraak
1. De tekst van punt 7 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
2. De secretaris past de ontwerptekst aan op basis van de overige
opmerkingen en bezorgt deze uiterlijk vrijdag 24.11.06 aan de voorzitter
van de Commissie Volksontwikkeling.
5. Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies
Commissie Amateurkunsten
Zie punt 3
Commissie Bibliotheken/ Culturele Centra
Deze commissie is niet meer samengekomen en wacht nu op de te adviseren tekst
in verband met de evaluatie van het decreet op het lokaal cultuurbeleid.
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Commissie Volksontwikkeling
Zie punt 4
De Commissie wil nogmaals een poging ondernemen om de adviescommissies
voor Bewegingen, Instellingen en Verenigingen te consulteren over de verschillende aspecten in verband met advisering in het advies. Er zal een schrijven gericht worden aan alle leden met de vraag of zij interesse hebben voor een dergelijk gesprek.
Afspraak De secretaris verstuurt brief en mail om te peilen naar eventuele
interesse. Deadline voor reactie is vrijdag 8 december 2006.
6. Varia en rondvraag
* reflectie evaluatie decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk
Op dinsdag 19 december om 14u wordt een gedachtewisseling gepland i.v.m.de
evaluatie van het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk
waarop ook een delegatie van 3 personen uit de Raad voor Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding zal worden uitgenodigd. Ter vergadering werd kandidatuur van
Marleen Platteau, voorzitter Raad en Jan De Braekeleer, voorzitter Commissie
Volksontwikkeling genoteerd. Voor de invulling van de derde vacature zal een
mail worden gestuurd aan de leden van de Commissie Volksontwikkeling met als
deadline voor kandidaatstelling vrijdag 24.11.06.

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter

4

