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ik zie het verschil niet’
Voormalig AB InBevmarketingdirecteur CHRIS BURGGRAEVE  ziet in 
cannabis een pepmiddel voor onze economie. (in ‘Het Laatste Nieuws’)

BRUSSEL  I   Mechelen weet hoe
de inwoners te betrekken bij zijn 
beslissingen. Op het vlak van par
ticipatie kan de stad al een stevig 
trackrecord voorleggen. ‘Het gaat 
om een basisattitude. Met een 
luisterend oor kun je zoveel meer 
krachten in de samenleving mobi
liseren’, zegt burgemeester Bart 
Somers (Open VLD).

Zijn stadslijst wil de lat nu ho
ger leggen. In het lokale program
ma komt een lijst met dertien 
voorstellen die van Mechelen het 
participatielab van Vlaanderen 
moet maken. Daarbij wordt het 
hele gamma aan mogelijkheden 
bespeeld, van wijken die om beur
ten het centrum van de aandacht 
worden, over Mechelaars die uit
geloot worden om in een kabinet 
feedback te geven aan de stad, tot 
het uitdaagrecht, wat zowat een 
primeur voor Vlaanderen moet 
worden. 

Via dat uitdaagrecht kunnen 
Mechelaars een alternatief voor
stel indienen voor het beleid van 
het schepencollege, bijvoorbeeld 
omtrent de plannen voor een park 
of de werking van het zwembad. 
Het schepencollege kan de buurt
bewoners dan het recht geven die 
opdracht zelf in te vullen, zoals in 
Nederland al gebeurt. ‘De politiek 
van de toekomst wil niet alleen 
beslissen, het zal ook inspirator en 
facilitator zijn’, stelt lijstduwer op 
de stadslijst Kristof Calvo (Groen).

Heftige discussie
Slecht voor het lokale vertrou

wen is al die inspraak niet. Een 
participatieproject in Mechelen
Nekkerspoel dreigde uit de hand 
te lopen, toen bleek dat twee 
actiegroepen elkaar bekampten. 
Achteraf bleek uit onderzoek aan 
de KU Leuven, dat het vertrouwen 
en de sociale cohesie in de buurt 
verbeterd waren. Somers: ‘Het is 
niet omdat er heftig wordt gedis
cussieerd, dat dit de samenhang 
ondergraaft. Integendeel.’ (wwi)

Participatie

Burgers van 
Mechelen: 
daag uw stad uit

‘Met een luisterend oor 
kun je zoveel meer 
krachten in de samen
leving mobiliseren’
BART SOMERS (OPEN VLD)
Burgemeester van Mechelen

Personen met een handicap

‘Wachtlijsten en toch 
geld over, onbegrijpelijk’
Van het budget voor personen 
met een handicap is vorig jaar 
21 miljoen euro niet gebruikt. Het 
werd daarna ingezet om elders 
tekorten te dichten. ‘Onbegrijpelijk’,
vindt NVApolitica Tine van der 
Vloet.

V A N   O N Z E   M E D E W E R K E R

WYTSE VAN STICHEL
BRUSSEL  I   ‘Ik kan de verzorgingskosten

van mijn twee jongens nauwelijks betalen.
Soms moet ik geld van hun spaarrekening
halen om de rekening te kunnen betalen.’
Chantal  Thijsman  weet  wat  het  is  om
gehandicapte kinderen op te voeden.

Haar  dochter  Liesbeth  maakt  gebruik
van een persoonsvolgend budget om zorg
in te kopen. Met dat geld doet ze een beroep
op een assistent, die voor haar activiteiten
plant. Maar ze heeft ook twee pleegkinde
ren die er geen recht op heb
ben,  en  hun  opvoeding
krijgt  ze  amper  gefinan
cierd.  ‘SP.Avoorzitter John
Crombez heeft gelijk, we zit
ten  in  een  zorgcrisis’,  zegt
ze.

Het  valt  haar  daarom
zwaar dat het budget voor
persoonsvolgende  finan
ciering, waarmee personen
met een beperking zelf hun
verzorging kunnen organi
seren, niet helemaal op zijn
bestemming raakt. Uit het
antwoord  van  minister  van  Welzijn  Jo
Vandeurzen  (CD&V)  op  een  vraag  van
NVAparlementslid  Tine  van  der  Vloet
blijkt dat 23.784 mensen met een beper
king voor gemiddeld 31.684 euro zorg in
kopen.  Maar  ze  gebruiken  hun  budget
vaak niet helemaal, waardoor er in 2017 21
miljoen euro is overgebleven.

Wachtlijsten
‘Dat is onbegrijpelijk’, zegt van der Vloet.

‘Met  die  21  miljoen  euro  kunnen  we
662  mensen  met  een  beperking  helpen.
Momenteel  is  er  nog  een  wachtlijst  van
848 personen met een beperking die drin
gend  zorg  nodig  hebben.  We  zouden  die

wachtlijst kunnen terugbrengen tot 146.’
Minister Vandeurzen wijst erop dat per

sonen  met  een  persoonsvolgend  budget
vaak voorzichtig omspringen met hun bud
get en een reserve voor onvoorziene onkos
ten, zoals de opzegvergoeding voor hun as
sistenten, achterhouden. Personen die net
met  het  systeem  zijn  begonnen,  hebben
vaak tijd nodig om op te starten. Daardoor
blijft er op het einde van het jaar geld over.

Voor die argumenten heeft Van der Vloet
begrip, de beslissing van Vandeurzen om de
overschotten dan maar  elders op  zijn be
groting  in  te  zetten,  kan  veel  minder  op
haar steun rekenen. Volgens Vandeurzen is
het  geld  gebruikt  om  tekorten  op  andere
begrotingsposten  van  het  budgetWelzijn
aan te vullen en om eenmalige initiatieven
te financieren.

Van der Vloet vindt dat het budget in de
sector  moet  blijven.  ‘In  het  vroegere  sys

teem  met  een  persoonlijk
assistentiebudget  werden
de middelen die aan het ein
de van het jaar overbleven,
ingezet  voor  nieuwe  bud
getten. Waarom zou dat nu
niet  meer  kunnen?’,  vraagt
ze zich af.

1 mei
Volgens  haar  ontbreekt

het  aan  visie  bij  Vandeur
zen. ‘We moeten budgetten
beter  besteden.  Geld  dat
over  is,  moeten  we  beter

verdelen’, zegt ze. ‘Daarnaast moet er meer
transparantie  komen.  Mensen  op  een
wachtlijst  moeten  weten  hoeveel  geld  er
overblijft. Dat kan hoop geven. Nu wachten
ze en weten ze niets.’

Het beleid van Vandeurzen ligt al langer
onder vuur. Op 1 mei kreeg hij nog de wind
van voren van SP.Avoorzitter Crombez. Die
stelde in zijn 1 meitoespraak voor om het
begrotingsoverschot van 200 miljoen euro
te gebruiken in de sociale zorg. Vandeurzen
reageerde toen geprikkeld op Twitter: ‘Deze
Vlaamse  regering  hervormt  de  zorg  voor
personen met een handicap door hen zelf,
via persoonsvolgende budgetten, regie over
het eigen leven te geven.’

‘Vroeger werd 
wat overbleef, 
ingezet voor 
nieuwe 
budgetten. 
Waarom zou dat 
nu niet meer 
kunnen?’ 
TINE VAN DER VLOET
(NVA)
Vlaams Parlementslid
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