
                                                                     

Tine van der Vloet 
                                

Nieuwsbrief 15 Vlaams Parlement– editie 
januari 2016                                                 

 

Vol verwachting voor 

2016 

 
2016 zal een belangrijk jaar 

worden voor de overgang naar 

persoonsvolgende financiering 

op 1 januari 2017. Er zijn nog 

vele dingen die moeten beke-

ken worden en praktische za-

ken die naar boven komen. Wat 

in januari al naar boven kwam 

was het inpassen van de dien-

sten thuisbegeleiding. De uitda-

gingen zullen er dus ook dit 

jaar zeker weer zijn! 

 

Met de nieuwjaarsreceptie van 

het Arrondissement kon ik ook 

de mensen geruststellen betref-

fende de overgang van functies 

zoals G-sport van de provincies 

naar andere bestuursniveaus. 

Deze zullen zeker niet  verdwij-

nen. Meer hierover lees je ver-

der. 

2016 betekent ook een nieuwe 

uitdaging voor mij in de com-

missie Wonen, Armoede en 

Gelijke kansen. Ook hier vertel 

ik u graag verder meer over. 

 

Diensten thuisbegeleiding 

De laatste tijd is er heel wat ongerustheid betreffende de diensten thuisbe-

geleiding en hoe zij in de nieuwe persoonsvolgende financiering zullen 

worden ingepast. 

 

Door te werken  met specifieke kennis i.v.m. autisme, Intensief Pedagogi-

sche Thuisbehandeling, … , zijn de nodige studies en dus diploma’s aan-

wezig bij de thuisbegeleidingsdiensten. Dit brengt ook  met zich mee dat 

zij meer personeelspunten dienen in te zetten. Ook is er in het verleden al 

veel bespaard op deze TB-diensten. Daarom heb ik tot nu toe volgende 

dingen ondernomen; 

 

Bij het bespreken van de beleidsbrief 2016 op 3 december heb ik de mi-

nister de bezorgdheden voor het eerst voorgelegd. Het antwoord was ech-

ter vaag, ik citeer het verslag: “Van de geruchten over de thuisbegelei-

dingsdiensten is minister Jo Vandeurzen niet op de hoogte. James Van 

Casteren, administrateur-generaal van het VAPH, zei dat begin november 

2015 de voorbereiding van de evaluatie van de rechtstreeks toegankelijke 

hulp toegewezen werd aan een extern studiebureau. De eerste resultaten 

werden verwacht tegen begin februari 2016.” 

 

Op de commissie van 19 januari en in de plenaire vergadering van 27 ja-

nuari heb ik nogmaals gepleit voor een adequate financiering voor deze 

diensten. Ook in 2017 dienen zij voldoende zekerheid te hebben om door 

te werken. We zijn niet tegen administratieve vereenvoudiging, die het 

onderbrengen van thuisbegeleiding onder Rechtstreeks Toegankelijke 

Hulp zou kunnen zijn. Echter mag het niet de bedoeling zijn om via een 

vereenvoudiging op de enorm goede werking te besparen. Ook mag dit 

geen negatieve weerslag op de wachtlijsten voor deze diensten beteke-

nen.   

 

We weten ondertussen dat de opheffing van het BVR thuisbegeleiding 

geregeld zal worden in het BVR ‘Transitie’. Dat zou eind februari moeten 

gefinaliseerd zijn. Ook daar zullen we deze situatie mee in 't oog houden.  
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Ondersteuning van jonge mantelzorgers 
 

Op 14 oktober werd een Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van jonge mantelzorgers inge-

diend. In de plenaire vergadering van 6 januari werd dit voorstel in de plenaire vergadering aangenomen. Alle 

122 aanwezige volksvertegenwoordigers keurden dit goed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waarde hiervan wordt aangetoond doordat de belevingsstudie van Kind en Samenleving gewag maakt van 

naar schatting 40.000 kinderen en jongeren tussen 10 en 24 jaar die binnen hun gezin mee de zorg opnemen 

voor een ouder die bijvoorbeeld chronisch ziek is of een handicap heeft 

 

Met de resolutie werd aan de Vlaamse Regering gevraagd om op verschillende manieren waardering te tonen 

voor, en steun te geven aan deze jonge mantelzorgers. De volledige tekst kan u hier lezen. 

 

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

Nieuw in de commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen 

Op 6 januari 2016 werd ik in plenaire vergadering bevestigd als effectief lid van de Commissie Wonen, Ar-

moede en Gelijke kansen in het Vlaams Parlement. Daarbij vervang ik Nadia Sminate, die met haar nieuwe 

job als burgemeester van Londerzeel wat plaats in haar agenda kon gebruiken. “De bedoeling is dat ik vooral 

op Gelijke Kansen werk, het is een perfecte aanvulling van mijn werk in de commissie Welzijn. Daar volg ik 

immers alles betreffende personen met een beperking op en ik zie vaak terugkomen dat Gelijke Kansen op 

heel wat andere domeinen speelt. Daar wil ik vanuit deze commissie werk van maken. Uiteraard zijn ook huis-

vesting en armoede voor deze doelgroep een belangrijk thema, laat de uitdagingen maar komen! ”, aldus Tine 

van der Vloet. Zo werden op 21 januari al de projecten Wonen-Welzijn besproken, waarbij de samenwerking 

tussen de sociale huisvesting en de welzijnssector centraal staat.  

 

De Commissie Wonen, Armoede en Gelijke Kansen komt normaalgezien elke donderdag om 10u00 samen. 

Vaak is de commissievergadering ook live te volgen via de website van het Vlaams Parlement.  
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Toekomst G-sport 

Op zaterdag 9 januari mocht ik op uitnodi-

ging van provincieraadslid en G-sport ambas-

sadeur Marleen Peeters naar het BK G-

veldrijden in de Lilse Bergen. 

 

Met meer dan 60 deelnemers kon je hier echt 

wel over een succes spreken. Doorheen het 

jaar werden ondertussen 5 wedstrijden geor-

ganiseerd en het aantal deelnemers steeg elke 

keer. 

 

Ik vernam tijdens dit evenement een grote 

bezorgdheid vanuit de mensen van de provin-

cie . De organisatie van dergelijke evenemen-

ten ligt nu immers in hun handen, maar ver-

huist in 2017 naar Vlaanderen. 

 

 

 

 

Omdat er zoveel bezorgdheden werden geuit, heb ik contact opgenomen met het kabinet Sport van minister 

Muyters. 

 

 

Op het kabinet is men volop de 

voorbereidingen aan het treffen en 

lopen er al vele gesprekken om de 

toekomst van de G-sport te kunnen 

garanderen en verder uit te bouwen. 

De eerste gesprekken met de ver-

schillende partners zijn gestart. De 

betrokkenheid die werd uitgestraald 

door de mensen van kabinet Muy-

ters stelde mij enorm gerust. 

 

Wat we in de provincie Antwerpen 

de voorbije jaren gerealiseerd heb-

ben mag immers niet verloren gaan. 

Bewegen en sporten is en blijft 

voor iedereen zeer belangrijk. Als 

je de deelnemers ziet stralen op het 

podium met hun medaille geeft je 

dat extra veel energie om deze zaak van kortbij op te volgen en dat zal ik ook doen! 
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Duidelijkheid en communicatie rond invoering persoonsvolgende financiering 

 

Ik weet het, het is een stokpaardje van me, maar in de commissie op 19 januari heb ik nogmaals voorgelegd 

dat communicatie vaak ontbreekt en dat, doordat de informatie niet bij de mensen komt, ze zich zorgen maken. 

Ook heb ik specifieke duidelijkheid gevraagd rond data en zekerheid rond het blijvend gebruikmaken van je 

huidige rechten bij invoering van PVF. 

 

Qua communicatie heeft minister Vandeurzen gezegd dat een communicatieoverleg is opgestart. Hierbij wor-

den basisboodschappen uitgewerkt en vraag- en antwoordlijsten ter beschikking gesteld. Daarnaast zullen er 

eind februari/begin maart in elke provincie informatienamiddagen en -avonden worden georganiseerd. 

 

De bevestiging kwam nogmaals dat alle huidige meerderjarige gebruikers op 1 januari 2017 omgeschakeld 

zullen zijn naar het persoonsvolgend systeem. Ook belangrijk om te vermelden is dat bevestigd werd dat bij de 

omzetting van de huidige ondersteuning naar persoonsvolgende financiering de ondersteuning gecontinueerd 

wordt. Hoe men naar andere of meer ondersteuning kan gaan, wordt binnenkort voorgelegd in het besluit van 

de Vlaamse Regering over de transitie. Ook dit zal belangrijk zijn om op te volgen! 

 

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

Bezoek het Vlaams Parlement! 

Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaamse Parlement be-

zoeken? 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 ge-

bouw en de geïntegreerde Vlaamse hedendaagse kunst komen uitgebreid aan 

bod. Neem dus zeker contact op! 

 

 

 

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

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 be-

voegdheid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je onderaan 

op deze brief. 
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