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Agenda
1. Goedkeuring van het verslag van 22.11..06;
2. Bekrachtiging advies via schriftelijke procedure over het voorstel tot een Europees creditsysteem voor beroepsopleiding en –onderwijs;
3. Bekrachtiging advies via schriftelijke procedure over het ontwerp van ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een
gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een
beleidsplan van een cultuurcentrum;
4. Advies betreffende het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet
van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
5. Advies betreffende het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het
decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal;
6. Onderzoeksvragen sociaal-cultureel volwassenenwerk;
7. Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies;
8. Varia en rondvraag.

1. Goedkeuring van het verslag van 22.11.07
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Bekrachtiging advies via schriftelijke procedure over het voorstel tot een
Europees creditsysteem voor beroepsopleiding en –onderwijs
Het advies wordt zonder verdere opmerkingen bekrachtigd.
3. Bekrachtiging advies via schriftelijke procedure over het ontwerp van ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van
een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en
een beleidsplan van een cultuurcentrum
Het advies wordt zonder verdere opmerkingen bekrachtigd.
4. Advies betrefffende het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid
Situering
Dit advies werd voorbereid in de Commissie Bibliotheken / Culturele Centra van
25.04.07. Deze vergadering werd geopend met een toelichting van Geert Roelandts waarin de voornaamste uitgangspunten werden opgelijst.
de voorzitter geeft een beknopt overzicht Æ zie Bespreking
Bespreking
Algemene uitgangspunten zijn:
Bibliotheek: - afspraken Provincies ><Vlaamse overheid
- reorganisatie bibliotheekvoorziening voor Blinden en
Slechtzienden
Cultuurcentra: - verhoging basissubsidie
- convenant A-centra
- B- en C-centra garantie min. Bedrag van 10.000 euro op basis
van 4 criteria
- projectsubsidie wordt geregeld via participatiedecreet
Gemeentelijk Cultuurbeleid: - eneveloppensubsidie voor uitvoering cultuurbeleidsplan (ipv cultuurbeleidscoördinator)
- subsidie kan gebruikt worden voor loon en
werking
- kleinere gemeenten kunnen soepeler instappen
Oprichting nieuw Steunpunt lokaal cultuurbeleid
Decreetwijziging betekent geen budgettaire meerkost.
Bespreking tekst
Algemeen
- index is per jaar Æ indexaanpassing wordt per beleidsperiode bedongen.
- geen datum vermeld Æ index vanaf 2001
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- bibliotheekvoorziening voor blinden en slechtzienden en personen met een
leeshandicap.
- loskoppeling tegemoetkoming gemeenschapscentra van het decreet lokaal
cultuurbeleid is onaanvaardbaar.
- indien toch loskoppeling Æ inbouwen van de nodige garanties
- Participatie is onbekende in dit verhaal
Æ moeilijk advies uit te brengen omdat de tekst van het participatiedecreet
nog niet voorhanden is
Æ onduidelijkheid en onzekerheid
Artikelsgewijze bespreking
Aan het ontwerp van artikelsgewijze bespreking werden geen aanpassingen gedaan. Aangezien de tekst van het advies als bijlage bij dit verslag gaat worden de
gemaakte opmerkingen niet nogmaals opgelijst.
Afspraak
De secretaris verwerkt de geformuleerde opmerkingen in het ontwerpadvies
en legt de aangepaste versie voor aan de voorzitter.
5. Advies betreffende het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van
het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal
Situering
Het afdelingshoofd situeert bondig waarom de IVA Sociaal-Cultureel Werk voor
Jeugd en Volwassenen gevraagd wordt het decreet houdende de erkenning van de
Vlaamse Gebarentaal uit te voeren.
Besluit en afspraak
1. De Raad wenst te wijzen op het feit dat hij de vraag om advies op dit
uitvoeringsbesluit merkwaardig vindt aangezien destijds geen advies werd
gevraagd betreffende het ontwerp van decreet van 5 mei 2006.
2. Aangezien het een zeer technische tekst betreft bedoeld om het decreet van
5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal te
kunnen uitvoeren, heeft de Raad geen opmerkingen bij dit ontwerpbesluit.
6. Onderzoeksvragen sociaal-cultureel volwassenenwerk
Situering
vanuit de Commissie Volksontwikkeling werd een signaal gegeven (d.m.v. een
ontwerpadvies) waarbij aanfdacht gevraagd wordt voor het feit dat bij het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk onvoldoende aan bod komt.
Bespreking
- Bij voorliggend ontwerpadvies ontbreekt het ondersteunend tekstmateriaal.
- De Raad is van mening dat voorliggend adviesvoorstel enkel vragen opneemt
die verband houden met de evaluatie van het decreet op het sociaal-cultureel
volwassenenwerk
- De oprichting van het Steunpunt is een zaak van het hele beleidsdomein
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
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- Het gaat om longitudinaal participatieonderzoek.
- Moet ruimer bekeken worden dan enkel in de commissie Volksontwikkeling
.
Afspraken
1. Het secretariaat verzamelt het beschikbare tekstmateriaal.
2. Het ontwerpadvies wordt eerst in de verschillende commissies besproken.
3. Het ontwerpadvies over het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek wordt
vervolgens geagendeerd op de volgende plenaire vergadering.
7. Verslaggeving door de voorzitters vanuit de verschillende commissies
Nihil
8. Varia en rondvraag
Nihil

Christine Bussche
secretaris

Marleen Platteau
voorzitter
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