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2015 is alweer ten einde

Communicatiehulpmiddelen : een nieuwe start

Met de bespreking van de begroting en de beleidsnota in
december is het jaar alweer ten
einde gekomen. Mijn belangrijkste bijdragen aan de discussies in commissie en in de plenaire vergadering heb ik verder
in deze nieuwsbrief voor u uiteengezet.

Eind 2014 hield Modem, dat inzette op communicatiehulpmiddelen voor
personen met een beperking ermee op te bestaan. Destijds drukte ik al
mijn spijt hierover uit en benadrukte dat er snel een oplossing moest komen. Nu er een nieuwe opstart komt van Modem heb ik in de commissie
nogmaals bij de minister benadrukt wat belangrijk is voor een goede doorstart;

Daarnaast is er in 2016 een opstart voorzien voor een nieuwe
dienst die zich zal inzetten om
hulpmiddelen aan te reiken bij
communicatie voor wie dit nodig heeft. Ook wordt begin volgend jaar met de taxshift het
startschot gegeven van de mogelijkheid tot het inkopen van
extra assistentie voor personen
met een beperking.



Er zijn dus hoopgevende signalen, er zijn sowieso ook nog
bedenkingen, maar ook die kan
u in deze nieuwsbrief lezen. Ik
wil in ieder geval ook nog u en
uw familie een prachtig 2016
toewensen!







het behoud van de onafhankelijkheid van het advies in deze materie.
Zal het nieuwe Modem dezelfde service aanbieden als destijds, of
vallen er zaken weg?
Een deel van het persoonsvolgend budget onder de persoonsvolgende financiering zal niet moeten worden verantwoord. Dit dient beschikbaar te zijn om de door Modem geleverde service te betalen.
Voorzien van voldoende impulssubsidies en personeel voor een goede werking.
Een concreet groeiplan over de provinciegrenzen heen, aangezien de
helft van de cliënten van het vroegere Modem van buiten de provincie Antwerpen kwam.

Na het antwoord van de minister heb ik nogmaals benadrukt hoe belangrijk deze werking is en dat na de twee eerste werkjaren met impulssubsidies dit project moet doorgaan. Succes gewenst aan het nieuwe Modem!
————————————————————————————————

Tot 6 procent extra assistentie in 2018 door Tax Shift
De budgethoudersvereniging Onafhankelijk Leven rekende ons voor hoe
mensen die een persoonlijk assistent aannemen in 2018 tot 6 procent meer
assistentie zullen kunnen inhuren door de uitvoering van de Taks Shift.

Er wordt al eens gezegd dat het PAB wordt afgeschaft, maar belangrijk
om weten is dat je ook binnen de vernieuwde Persoonsvolgende Financiering een assistent kan inschrijven via een rechtstreekse arbeidsovereenkomst! De mogelijkheid om van deze extra 6% assistentie te genieten
blijft dus! Je kan het volledige artikel van Onafhankelijk Leven lezen via
deze link.
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Bespreking beleidsbrief– begroting 2016
Bij de bespreking van de begroting en beleid 2016 in de plenaire vergadering van 16 december heb ik de 2 thema’s aangehaald die ik
het belangrijkst vind voor volgend jaar, namelijk de persoonsvolgende financiering en de kinderbijslag.
Persoonsvolgende financiering
Er is altijd gesteld dat 2016 financieel het moeilijkste jaar zou worden. Toch bevestigde de minister 18 miljoen uitbreidingsbeleid
voor personen met een beperking. Met deze toezegging is het uitbreidingsbudget over 2015-2016 gemiddeld 29 miljoen per jaar,
even veel als tijdens de vorige legislatuur. Vanaf 2017 wordt, tesamen met de overgang naar persoonsvolgende financiering de inspanning aanzienlijk opgeschroefd. Zo zal uiteindelijk deze legislatuur meer dan het dubbele geïnvesteerd worden voor dit domein!
De 330 miljoen uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking die de regering deze legislatuurvoor ziet is essentieel voor de
uitrol van de persoonsvolgende financiering. Het grotere uitbreidingsbeleid vanaf 2017 is nodig om een echte start te nemen voor
meer keuzevrijheid voor mensen met een beperking en de motor voor een ander, persoonsgerichter beleid te doen aanslaan. Met
nieuw budget worden meer mensen geholpen, wat betekent dat meer zorg wordt ingekocht. Bij het besteden ervan zorgen deze budgetten zo ook voor een vernieuwd en verhoogd aanbod aan zorg. Het is belangrijk dat de budgetten zo breed mogelijk besteed kunnen worden, zodat extra aanbod gestimuleerd wordt. Enkel zo kunnen we starten met het wegwerken van de jarenlang stijgende
wachtlijsten. Ook de verdeling tussen het basisondersteuningsbudget en het budget voor trap 2 is essentieel binnen dit uitbreidingsbudget. Deze verdeling is immers een onderdeel van de opstart van PVF, het belangrijkste voor ons is dat het merendeel van dit budget naar de meer vraaggestuurde trap 2 gaat.
Naast de budgetten is uiteraard ook de regelgeving belangrijk. Hierbij is een gebruiksvriendelijk systeem nodig voor de toewijzing
van de persoonsvolgende financiering, alsook een kostenefficiënt systeem. Het is de bedoeling om hierbij zo weinig mogelijk administratieve rompslomp te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door overschakeling tussen een voucher, waarmee je in een voorziening zorg
inkoopt, en een cashbudget, waarmee je bijvoorbeeld een persoonlijk assistent aanwerft, zo regelluw, transparant en zo eenvoudig
mogelijk te maken.
kinderbijslag
Ook voor de kinderbijslag zal het een belangrijk jaar worden. Bij de bespreking van de beleidsbrief wist de minister te zeggen dat in
de loop van 2016 eerst een concept en daarna een decreet over de kinderbijslag ontwikkeld zou worden zodat de debatten erover in
het Vlaams Parlement kunnen starten. De omvang van de kinderbijslag is een serieuze post in de begroting, het bedrag van 3,58 miljard euro is samengesteld uit twee bestanddelen. De effectieve uitgaven voor de gezinsbijslag worden voor 2016 geraamd op 3,46
miljard euro en de enveloppe voor de betalings- en beheerskosten bedraagt 119,5 miljoen euro.
Dit betekent dat per 100 euro kinderbijslag die uitgekeerd worden, 3,45 euro aan beheerskosten worden uitgegeven. De overdracht
van dit systeem van federaal naar Vlaams niveau biedt ons mogelijkheden om te bekijken hoe we dit kunnen verlagen. Elke euro die
niet naar het systeem gaat zal immers aan de kinderen zelf besteed kunnen worden.
De hoogte van de kinderbijslag zal ook bepaald dienen te worden. Doordat de middelen die met de zesde staatshervorming naar
Vlaanderen overkomen beperkt zijn zal ook dit het debat niet gemakkelijk maken. Het eventueel koppelen van kinderbijslag aan
andere voorwaarden zal sowieso iets zijn voor de lange termijn, want opnieuw door die zeer complexe zesde staatshervorming kan
Vlaanderen de kinderbijslag niet fundamenteel/structureel wijzigen tot 2020.
Je kan mijn uiteenzetting ook als videofragment bekijken: via deze link.
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Bespreking beleidsnota 2016
Naast de 2 grote onderwerpen voor 2016 die ik in de plenaire vergadering aanhaalde en op vorige pagina besprak, zijn er tijdens de bespreking van de beleidsbrief in commissie nog heel wat andere dingen besproken.
Twee hiervan wil ik u nog graag meegeven;


Ik berichtte in september al dat de zesde staatshervorming een gat zou slagen in het budget van de mobiliteitshulpmiddelen. In de bespr ekingen van de beleidsbr ief dr ukte ik nogmaals mijn bezor gdheid
uit over de stijging van middelen met 2,5% per jaar terwijl de noden meer stijgen. Een efficiënt beheer
van de middelen is dus meer dan nodig, maar in de transitiefase zijn nog niet alle hefbomen in Vlaamse
handen. Ook het RIZIV heeft systemen om hulpmiddelen te laten hergebruiken. Uit het antwoord van de
minister bleek dat een voorstel van werkwijze klaar is om te kijken wat hiervan kan overgenomen worden, maar dat dit nog moet besproken worden met stakeholders. Ik volg het zeker op! Een ander lijk dat
in zijn uiteenzetting uit de kast viel was dat er met de begrotingspost hulpmiddelen geen personeel overkomt. Nogmaals komt dus een kost naar boven die via de zesde staatshervorming naar onze regio wordt
verschoven!



Ik pleitte ook voor de verdere uitrol van de Huizen van het Kind, dit zijn samenwerkingsprojecten op het
lokale niveau waarbij alle diensten in het belang van onze kinderen centraal worden aangeboden. Op die
manier vervullen de Huizen van het Kind onder meer ook een belangrijke rol in het lokale beleid en in
hun strijd tegen kinderarmoede. De minister beloofde er verder werk te maken om te zorgen dat de Huizen van het Kind gebiedsdekkend zullen zijn, wat niet betekent dat er in elke gemeente een zal zijn,
maar dat het ook via een lokale samenwerking kan aangeboden worden.

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

Implementatie VN-verdrag voor rechten van personen
met een beperking
GRIP VZW, een burgerrechtenorganisatie van en voor mensen met
een handicap, stelde op 3 december zijn brochure Ja zeggen, Ja doen
voor in de commissie Wonen, Armoede en Gelijke kansen. Met deze
brochure wil GRIP de parlementsleden en alle beleidsmakers aanmoedigen en ondersteunen om werk te maken van de implementatie
van het VN-Verdrag.
Ik sprak als lid van de commissie Welzijn al meermaals met GRIP en
nam ook al verschillende van hun bezorgdheden mee in de besprekingen van deze commissie. Vanaf 1 januari zal ik ook Gelijke Kansen
opnemen en kan ik hier nog concreter aan meewerken. Wat niet vergeten mag worden is dat dit een erg beleidsoverschrijdend domein is.
Ik wil er dan ook mijn schouders mee onderzetten om in alle mogelijke commissies te blijven benadrukken hoe belangrijk het is om bij
hun werking rekening te houden met personen met een beperking .
Laat dat ineens een mooi voornemen voor 2016 zijn .
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Huldiging van Geert Bourgeois en Kris van Dijck
Op 2 december werd in Het Vlaams Parlement een huldezitting gehouden voor onder meer Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck en Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Zij werden in de bloemetjes
gezet en ontvingen een ereteken voor twintig jaar parlementair en/of ministerieel werk. In zijn dankwoord sprak minister-president Bourgeois zijn waardering uit
voor het Vlaams Parlement. Tegelijk deed hij een aantal suggesties om de werking van die instelling te verbeteren.
In een tijd waarin parlementsleden het gemiddeld maar acht à negen
jaar volhouden, is een mandaat van twintig jaar een uitzondering,
benadrukte parlementsvoorzitter Jan Peumans in zijn lofrede. Zo
lang in het parlement zetelen, kan volgens hem dan ook enkel door
"hard werken, door inzet, door kennis en kunde".

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

Een prachtig 2016 toegewenst!
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