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Februari: bijzondere maand
Februari biedt een dagje extra,
sommigen klagen erover, anderen vinden het leuk. Laten we
gewoon proberen een dag extra
het beste van onszelf te geven!
Hoewel ze langer duurt dan
andere jaren, hebben we in deze, toch korte maand niet stilgezeten. In deze nieuwsbrief
kan je meer lezen over de invloed van de persoonsvolgende
financiering voor pleeggezinnen die kinderen met een beperking opvangen. Ik kaartte
ook de toegankelijkheid van
onze gebouwen aan. Toegankelijkheid is immers één van de
vereisten voor een inclusieve
samenleving. Ook over de
wachttijd voor het toekennen
van hulpmiddelen, iets wat ik al
de hele legislatuur van dichtbij
opvolg, is er nieuws.
In februari valt ook Valentijn,
feest van de liefde. Dat liefde
over de partijgrenzen heen ook
mogelijk is, zag je in onze actie
in het kader van de week tegen
pesten. Veel leesplezier!

Persoonsvolgende financiering; ook voor pleeggezinnen!
Wanneer iemand een pleegkind met een beperking opvangt, blijken zij op
een praktisch probleem voor financiering te stuiten. Het huidige Persoonlijk assistentiebudget (PAB) en pleegzorg gaan immers niet samen, omdat
dit gezien worden als ‘dubbele financiering’. Zo wordt het voor pleegouders die besluiten in plaats van een pleegkind, een pleegkind met een beperking op te vangen wel extra moeilijk.
Bij de bespreking van de beleidsbrief 2016 vorig jaar, vroeg ik de minister
reeds of persoonsvolgende financiering (PVF) in de toekomst combineerbaar zou zijn met pleegzorg. Toen stelde de minister dat theoretisch de
combinatie van pleegzorg en handicapspecifieke zorg mogelijk zou moeten zijn.
Om meer duidelijkheid en zekerheid te krijgen stelde ik een bijkomende
schriftelijke vraag. Uit het antwoord bleek dat in de toekomst, zowel voor
minderjarigen als voor volwassenen een combinatie van pleegzorg met
persoonsvolgende financiering mogelijk zal zijn.
In de praktijk zal het als volgt gaan. Met de start van PVF wordt een onderscheid gemaakt tussen woon- en leefkosten enerzijds en zorggebonden
kosten anderzijds. Woon- en leefkosten zijn bijvoorbeeld: huur, verbruik
van water, gas en elektriciteit, voeding, kledij, enz. . Zorggebonden kosten
zijn bijvoorbeeld: opvang en begeleiding, een assistent die hulp biedt bij
activiteiten van het dagelijks leven. Toegepast op pleegzorg kunnen we
stellen dat de kostenvergoeding die toegekend wordt aan de pleegzorgers
gelijk gesteld kan worden met woon- en leefkosten. Vanuit dat opzicht
kan voor het pleegkind met een beperking, net zoals voor elk ander kind
met een beperking een persoonsvolgend budget aangevraagd worden, indien nodig. Wonen in een pleeggezin of wonen in het biologisch gezin zou
dus op geen enkel manier meer discriminerend zijn bij de invoering van
PVF. In 2017 zal ik van kortbij opvolgen of de praktijk de theorie volgt!
De volledige schriftelijke vraag kan je hier terugvinden.
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Wachttijd heroverweging hulpmiddelen naar beneden
Vorig jaar stelde ik reeds verschillende vragen betreffende een spoedprocedure bij de aanvraag voor hulpmiddelen voor mensen met een degeneratieve aandoening zoals bijvoorbeeld ALS. Ondertussen is toegezegd dat
deze spoedprocedure wordt opgenomen binnen de persoonsvolgende financiering (PVF). Hierover berichtte ik
reeds eerder. Hierdoor zal voor mensen met een degeneratieve ziekte de initiële aanvraag korter worden.
De wachttijd is echter ook voor de anderen lang en ook dit kaartte ik reeds vorig jaar aan. Ik stelde onlangs een
opvolgingsvraag en ik ben blij dat de minister een aantal van mijn bezorgdheden die ik vorig jaar uitte ter harte heeft genomen.

Onder meer door een aantal extra zittingen van de adviescommissie en door het verhogen van het aantal dossiers per zitting, zijn de wachttijden afgenomen. In 2015 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd van de heroverwegingsprocedure 129 dagen. In 2014 bedroeg deze nog 136,05 dagen. Hierdoor werden in 2015 twee op de
drie dossiers binnen de termijn van 120 dagen behandeld, waar dit in 2014 nog maar minder dan de helft was.
De wachttijd daalt dus, wat een verbetering is, maar we zijn er nog niet. Ook dit dossier blijf ik kort opvolgen.
Het blijft belangrijk dat mensen die hulpmiddelen nodig hebben en deze aanvragen zo snel mogelijk geholpen
worden.
————————————————————————————————————————————————

N-VA Turnhout op bezoek
Op woensdag 17 februari kwam de afdeling NVA Turnhout op bezoek in het Vlaams Parlement. Na de treinreis kregen ze een korte rondleiding rond onze gebouwen. Tijdens de middag
aten ze een broodje in ons bezoekerscentrum ‘de
Loketten’. In de namiddag ging de rondleiding
van de binnenkant van de gebouwen gepaard met
uitleg over de werking van het Vlaams Parlement. Nadien woonden ze nog een deel van de
plenaire vergadering bij. Hierbij konden ze Geert
Bourgeois het standpunt van de Vlaamse Regering betreffende een mogelijke Brexit horen toelichten. Ook het debat tussen de oppositie en minister Crevits
betreffende de besparingen in het hoger onderwijs kwam deze dag aan bod.
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. Hou wel rekening met een mogelijke wachttijd van 3 maanden, dus neem tijdig contact op!
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Toegankelijkheid gebouwen
Toegankelijkheid is een zaak van alle overheidsdiensten. In de beleidsbrief voor Gelijke kansen
stond dat het belangrijk was om te streven naar integrale toegankelijkheid. Mijn eerste twee vragen
aan minister Homans waren er naar de praktische
uitwerking hiervan. In het antwoord op mijn vraag
kwam naar boven dat, in een samenwerking tussen
het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen en het Agentschap Facilitair Bedrijf een toegankelijkheidslabel ontworpen werd voor kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid.

Het ontwerp is één zaak, belangrijker is dat vanaf 2016 het toegankelijkheidslabel structureel in de werking
geïmplementeerd wordt. Het Facilitair Bedrijf zal jaarlijks een aantal kantoorgebouwen screenen volgens het
nieuwe toegankelijkheidslabel. Ook worden er deze regeerperiode een aantal grondige verbouwingen en
nieuwbouw van kantoren gerealiseerd. Ook projecten in ontwerpfase zullen getoetst worden aan het nieuwe
label. Waar mogelijk worden de nodige aanpassingen gedaan om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
Vanaf dit jaar wordt voor alle nieuwe projecten gebruik gemaakt van dit toegankelijkheidslabel.
Naar private opdrachtgevers toe zijn er twee zaken die de toegankelijkheid dienen te bevorderen. De bestaande
regelgeving bij publieke gebouwen die een aantal basistoegankelijkheidsvereisten vereist om een vergunning
te verkrijgen wordt strikt toegepast. Daarnaast is er sensibilisering en begeleiding richting integrale toegankelijkheid via het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.
Ook bij kleinere handelszaken is toegankelijkheid belangrijk. Hiervoor wordt een “light screening” ontworpen
om de toegankelijkheid van minder complexe infrastructuur in kaart te brengen. De criteria verschillen naargelang het gaat om een voorbehouden parkeerplaats, een kleine handelszaak of bijvoorbeeld een café of restaurant. Ook hier is het de bedoeling om voor gans Vlaanderen een uniforme methodiek aan te reiken. Nu gebruiken verschillende gemeenten immers verschillende criteria en worden zo ook vaak belangrijke zaken vergeten.
Ik ga er in mijn parlementair werk zeker verder op toezien dat deze zaken ook in de praktijk omgezet worden.
Een goede toegankelijkheid ligt immers mee aan de basis voor een meer inclusieve samenleving!
————————————————————————————————————————————————

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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