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Eerste jaar zit er bijna op
Mijn eerste jaar in het Vlaams Parlement is

N-VA vraagt aandacht en duidelijkheid voor zorgboerderijen

voorbij gevlogen. Ook juni en het eerste
stukje van juli zaten weer vol met gesprekken en werkbezoeken om inspiratie op te
doen en er stond ook weer heel wat op de
gewone parlementaire agenda. Naast de
commissies passeerden ook de begrotings-

Vlaams parlementsleden Tine van der Vloet en Danielle Godderis-T’Jonck willen meer aandacht voor zorgboerderijen. Daarom hebben ze de Vlaamse ministers van Landbouw en Welzijn in het Vlaams Parlement geïnterpelleerd. Van der Vloet en Godderis-T’Jonck: “We bepleiten overleg tussen de bevoegde ministers en een
soepelere subsidieregeling voor zorgboerderijen, zodat geen enkele landbouwer die dagbesteding voor zorgbehoevenden aanbiedt uit de boot valt.”

aanpassingen de revue, wat voor lange werk-

Heel wat land- en tuinbouwbedrijven bieden een dagbesteding aan, onder meer voor personen met een beper-

dagen zorgde. Over mijn parlementair werk

king. Via het steunpunt Groene Zorg steunt de Vlaamse regering dit aanbod met een brutovergoeding van 40

en de werkbezoeken van deze maand lees je

euro per dag , ongeacht het aantal mensen dat het bedrijf opvangt.

meer in deze nieuwsbrief.

“Maar helaas vallen sommige zorgboerderijen uit de boot door bepaalde opgelegde voorwaarden”, zo stelt

Daarnaast mocht ik ook aanwezig zijn op de

Vlaams parlementslid Danielle Godderis-T’Jonck vast. Vaak legt de subsidie de nadruk op het bruto bedrijfsre-

officiële opening van Hoeve Megusta in

sultaat dat een bedrijf uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Dat speelt in het nadeel van kleinere bedrijven die

mijn buurgemeente Beerse. Eén van de 15

er vaak geen aanspraak kunnen op doen. Godderis-T’Jonck: “Zo zijn er bedrijven die op wekelijkse basis tien-

locaties in Vlaanderen voor toegankelijk

tallen mensen met een beperking opvangen maar daar geen financiële ondersteuning voor ontvangen. Deze

toerisme, iets waar onze regio trots op kan

Vlaamse Regering wil de werking van zorgboerderijen versterken. Het is tijd om daar werk van te maken”.

zijn! Daarnaast hebben ze ook een kinderboerderij en verzorgen ze allerlei activiteiten
voor personen met en zonder beperking. We
zagen dan ook een trotse minister Weyts op
de opening, die mee zijn schouders zette

Vlaams parlementslid Tine van der Vloet, actief in de commissie Welzijn: “Zorgboerderijen passen door hun
open manier van werken perfect in de inclusiegedachte, waarbij het doel is personen met een beperking zoveel
mogelijk te integreren in alle facetten van onze maatschappij. Ondernemen en dagbesteding kunnen perfect
samen passen in één bedrijf.”

onder de financiering van dit project vanuit

Eind 2016 zullen de eerste budgetten via het nieuwe systeem Persoonsvolgende Financiering beschikbaar zijn.

Toerisme Vlaanderen.

“Minister Vandeurzen reageerde positief op mijn vraag dat via deze weg ook ondersteuning zal kunnen ingekocht worden bij de zorgboerderijen.”, zegt van der Vloet.
De problemen van één specifieke zorgboerderij in Maaseik blijken nu te zijn opgelost. Belangrijk is echter dat
er voor alle spelers duidelijkheid komt. Ministers Schauvliege en Vandeurzen gaven te kennen dat de huidige
regelgeving bespreekbaar is. we zullen er in de toekomst over blijven waken dat dit niet enkel bij woorden
blijft. De zorgboerderijen bieden een enorm potentieel voor nuttige dagbesteding.
De volledige Vraag om uitleg van Tine van der Vloet met antwoorden van de minister vind je hier, de vraag
van Danielle Godderis-T’Jonck kan je hier terugvinden.
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MS-patiënte krijgt uiteindelijk een vergoeding
Op 18 juni stond een artikel in het Nieuwsblad en in GVA met het heuglijke nieuws dat Sandra Calsius een vergoeding
krijgt om een gedeelte van de hoepelondersteuning voor haar rolstoel aan te kopen. Ik wil Sandra proficiat wensen met
haar doorzettingsvermogen om heel deze zaak aanhangig te maken, en wil ook de Vlaamse Ombudsman danken die
hierin zijn bijdrage heeft geleverd.
Zelf stelde ik via een schriftelijke vraag aan minister Vandeurzen vragen naar de looptijd van de procedures. Daaruit
bleek dat de gemiddelde doorlooptijd van de procedure voor de adviescommissie in 2014 136 dagen bedroeg, terwijl dit
wettelijk gezien slechts maximum 120 dagen mag zijn. Dit is enkel de heroverwegingsprocedure, tel hierbij dan nog de
dagen vanaf de eerste vraag, en je weet dat voor sommige mensen er een hele tijd verloopt tussen wanneer ze een vraag
stellen voor hulp en wanneer ze effectief geholpen worden. 54% van de mensen wacht langer dan wettelijk toegelaten!
Daarom besloot ik om dit met een Vraag om Uitleg op 17 maart opnieuw aan te kaarten. Ook deed ik enkele voorstellen
aan de minister om de procedure efficiënter te laten verlopen. Tijdens de zomermaanden worden er bijvoorbeeld geen
zittingen georganiseerd, ik stelde voor om dit minstens éénmaal toch te doen, ook dan zijn er immers mensen met dringende vragen! Ook heb ik vragen gesteld betreffende een spoedprocedure voor degeneratieve aandoeningen zoals MS.
Deze procedure zou binnenkort ingaan waardoor zeker voor mensen met zulke ziekte de initiële aanvraag korter zou
worden. Ook de werkdruk in de kamers van de adviescommissie, die als een reden voor de vertraging werd doorgegeven, zouden verlicht moeten worden.
Ik ben blij dat Sandra ondertussen verdergeholpen is, maar ook de anderen moeten in de toekomst sneller geholpen worden! Zeker voor mensen met een degeneratieve aandoening is het minste wat we kunnen doen snelle en gepaste hulp
voorzien. Ik ga dit in de toekomst zeker blijven opvolgen en hiervoor blijven ijveren! Ondertussen hoop ik dat Sandra
veel deugd zal hebben van haar hoepelondersteuning en dat het haar (werk)leven een stuk aangenamer maakt!
————————————————————————————————————————————————

Werkbezoek zorghotel Sint-Oda
Sint-Oda, een centrum voor een 250-tal mensen met een ernstig of diep mentale handicap, bouwt een ‘zorghotel’: in
achttien studio’s kunnen kinderen en volwassenen enkele dagen worden opgevangen, zonder dat ze vaste bewoner zijn.
Die studio’s bouwt Sint-Oda met eigen middelen. Voor de vervanging van negentig andere studio’s op de campus in
Overpelt mogen ze rekenen op Vlaams geld. De totale investering bedraagt zo’n twaalf miljoen euro.

Omdat net voor tijdelijke zorg de vraag het aanbod
overstijgt, besloten mijn collega Peter Persyn en ik
om dit project te gaan bekijken. De bedoeling is dat
in elke zorggroep van Sint-Oda één of twee mensen
tijdelijk kunnen worden opgevangen. Zo beantwoorden zij aan een belangrijke nood. Voor heel wat gezinnen kan een tijdelijke opvang immers een hele
verademing zijn waardoor mantelzorgers een tijdje
ontlast worden. Door deze periode even tijd voor
zichzelf te hebben kunnen ze er daarna terug ten
volle tegenaan gaan.
We werden hartelijk ontvangen en rondgeleid. Vooral Sens-city (of zintuigenstad) is iets dat me bijblijft, hier kunnen
zowel de bewoners als andere groepen genieten van onder andere een therapiebad, een snoezelruimte met projecties,
geur en klank, een luchtkussenruimte met ballenbad enzoverder. Een erg mooi aanbod voor een ideale ontspanning!
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Meer geld vrijmaken voor zorg is mogelijk!
Op 15 juni 2015 verscheen in het Nieuwsblad een krantenartikel met als titel: 'Wij komen rond met 20 procent
van de klassieke zorgmiddelen'. Het beschrijft de werking van de vzw Think out-of-the-box, een project dat ik
onlangs ook mocht bezoeken, alsook de problematieken die zij ervaren. Omdat dit soort projecten voor ons een
duidelijk alternatief is voor overheidsinvesteringen gaf ik de minister in een Vraag om Uitleg op 23 juni de pijnpunten bij dit soort projecten weer.
De vzw Think Out-Of-The-Box was de eerste vereniging die een beroep kon doen op de coöperatieve vennootschap Inclusie Invest. Een coöperatieve zoals Inclusie Invest geeft mensen de gelegenheid om hun solidariteit te tonen en te investeren in een beter “samen leven”. Hiermee is deze vorm van financieren een mogelijk alternatief voor de VIPAmiddelen.
Ik stelde de minister de vraag hoe hij dit soort initiatieven, die zeer waardevol blijken in het creëren van plaatsen voor
personen met een beperking, zonder hierbij een meerkost te zijn voor de overheid, wil bevorderen. Net door een enorm
engagement en creativiteit zorgen deze mensen immers dat op een meer efficiënte manier zorg wordt voorzien voor
mensen met een beperking. Daarom vroeg ik ook hoe kan gegarandeerd worden dat het aangaan van zulk engagement er
niet voor zorgt dat deze mensen benadeeld worden bij prioritering naar het verkrijgen van een toekomstig budget toe. In
dit specifieke project hebben immers slechts 4 van de 12 mensen een budget toegewezen gekregen. Het engagement van
8 mensen die mee instappen en investeren mag niet bestraft worden door achteruitgesteld te worden bij een latere toewijzing van een budget.
Ondanks herhaaldelijk aandringen bleef de minister vaag in zijn antwoord op mijn vraag. Ik blijf echter de noodzaak
onderstrepen dat deze mensen zekerheid moeten krijgen en niet benadeeld worden in hun prioritering. Zo zullen ook anderen de stap durven zetten om dit soort initiatieven aan te gaan en zullen op deze manier plaatsen gecreëerd worden
zonder daarvoor eindeloos publieke middelen aan te moeten boren. Alle middelen die de overheid niet in bakstenen moet
investeren kan ze immers besteden aan zorg. Positief nieuws is dat de minister zijn engagement bevestigde om GiPSo,
die de coördinatie van dit soort projecten doet, ook na 2015 blijvend te ondersteunen, zo kunnen hopelijk ook in de toekomst veel van dit soort inclusieve projecten gerealiseerd worden!
————————————————————————————————————————————————

Bioweek 2015, werkbezoek aan WIDAR
De Bioweek ging dit jaar door van 6 tot 14 juni. Mijn collega Sofie Joosen en
ikzelf kregen samen met heel wat anderen een deskundige uitleg over de combinatie van biodynamische landbouw en zorg bij dorpsgemeenschap WIDAR.
De nadruk wordt hier niet gelegd op wat de mensen niet kunnen, maar op wat
ze wel kunnen. Door sla te telen zodat een ander het kan opeten, door een
brood te bakken, … leveren ze allemaal hun bijdrage aan de maatschappij.
Ze werken met wat zij noemen 'omgekeerde integratie' : omdat de maatschappij niet altijd klaar blijkt om de mensen op te nemen
halen ze de maatschappij naar 'hun dorp', door dit soort rondleidingen, hun winkel, zorgvakanties… Een interessante visie!
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Bloed geven doet leven!
In het kader van de N-VA Roodshow ging
ik op 1 juni in Herentals bloedgeven samen
met heel wat andere #Helfies. Ook op andere plaatsen trachtten Volksvertegenwoordigers mensen te overtuigen van deze noodzaak. Bedankt aan alle mensen die toezegden en uiteraard ook bedankt aan iedereen
die al jaren bloedgeeft! Wie alsnog wil bloedgeven kan altijd op de website van het rode kruis terecht voor
meer info. Een kleine gift van jou, een groot geschenk voor degenen die het nodig hebben!
————————————————————————————————————————————————

Bezoek het Vlaams Parlement!
Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaamse Parlement bezoeken? Dat kan! Stuur een bericht
naar bart.smans@vlaamsparlement.be en we organiseren voor jullie een geleid bezoek.
Tijdens de rondleiding krijgt u een uitgebreide uitleg over de werking en de rol van het Vlaams Parlement.
Ook de merkwaardige architectuur van het gebouw en de geïntegreerde Vlaamse hedendaagse kunst komen
uitgebreid aan bod. Neem dus zeker contact op!
————————————————————————————————————————————————

Een prettige 11-juli-viering en prachtige vakantie toegewenst!
Met 11 juli zijn we bijna aan het einde van het parlementair jaar toe. Ik wens jullie een prachtige Vlaamse feestdag toe en verder in juli/augustus een welverdiende vakantie. Geniet van de kleine dingen en van elk moment!

————————————————————————————————————————————————

Vragen? Contacteer ons
Wanneer jullie vragen hebben of indien je specifieke dingen wil aankaarten, twijfel dan zeker niet om het mij
te laten weten. Ik zal mijn uiterste best doen om hiermee aan de slag te gaan of indien het niet onder mijn bevoegdheid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je onderaan
op deze brief.
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