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Meimaand
Normaalgezien hou ik het bij de
thema’s die ik opvolg in mijn voorwoord, maar deze maand moet
me toch iets van het hart.
Het is typisch menselijk om iets te
hebben om over te klagen. Wanneer het slechtste dat jou overkomt is dat het slecht weer is zou
je blij moeten zijn. Dat is immers
beter dan dat je bijvoorbeeld je
hele leven moet inplannen om aan
mantelzorg te doen.
De stakingen en betogingen doen
mij aan hetzelfde denken. Terwijl
we in de commissie Welzijn het
ook moeten stellen om met een
beperkt budget rond te komen,
hoor je anderen klagen omdat ze
bijvoorbeeld geen recuperatieverlof voor niet-gewerkte dagen meer
zullen kunnen nemen. Klagen, tot
daaraan toe, het land platleggen
en zo zorgen voor minder economische groei en dus minder te
verdelen budget vind ik persoonlijk
wraakroepend.
Bedenk dat er heel wat mensen
zijn die het minder goed hebben
en zelfs niet de mogelijkheid hebben om het land plat te leggen,
mensen die volgens mij wel kunnen genieten van kleine dingen.
De welzijnsthema’s zijn blijkbaar
niet zo media-geniek als verlofdagen van cipiers en/of spoorwegmensen, maar zeker zo belangrijk!
Verder in deze nieuwsbrief kan je
lezen wat er bij ons deze maand
gespeeld heeft en wat niet de media haalde. Veel leesplezier!

Flexibiliteit in opvang nodig na omschakeling naar
Persoonsvolgende Financiering (PVF)
Op 27 april stelde ik in de plenaire vergadering een vraag aan minister Vandeurzen om de ongerustheid die onlangs bij heel wat
mensen die in een voorziening, aan de kaak te stellen.

Iedereen kreeg vorige week een brief van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH). Hierin stond dat, in het
kader van de omzetting naar persoonsvolgende financiering, iedereen gedurende 2016 wordt ingeschaald. Hierbij wordt het budget
bepaald door de zorgzwaarte en door de frequentie. Voor het bepalen van de frequentie van de benodigde opvang wordt gekeken
naar de voorgaande jaren.
Vooral de ouders, waarvan de zoon of dochter in een voorziening
woont, maar er toch voor kiezen om hun zoon of dochter vaak in
het weekend of de vakantie zelf op te vangen, zijn ongerust. Ze zitten met vele vragen wanneer ze een budget zouden krijgen dat gebaseerd is op de zorg die ze de laatste jaren inkochten. Wat als ik
volgend jaar plots ziek ben en dat weekend niet kan zorgen voor
mijn kind? Waar moet ik met mijn kind naartoe in de toekomst bij
andere onverwachte zaken in de thuissituatie ?
Gerustgestelde ouders = lagere kost voor het systeem
Ik heb er begrip voor dat het vroegere systeem, waarbij voorzieningen 365 dagen betaald werden, aangepast dient te worden. Persoonsvolgende financiering zal zorgen dat er vrijer, en naar alle
waarschijnlijkheid efficiënter met het budget worden omgegaan.
Om PVF optimaal te werken is het echter belangrijk dat er flexibiliteit wordt gecreëerd zodat mensen een onverwachte extra zorgvraag kunnen opvangen. Enkel zo zijn zij gerustgesteld. Enkel zo
zullen ook mensen die in de toekomst een budget aanvragen, niet
disproportioneel veel zorg aanvragen omdat ze eenzelfde situatie
willen vermijden. Een goed, flexibel systeem van opvang zorgt zo
voor een win-winsituatie. Ik heb enerzijds gevraagd dat de minister
zijn verantwoordelijkheid opneemt om voor deze flexibiliteit te zorgen en anderzijds om de mensen zelf, zoals beloofd, bij heel het
inschalingsproces te betrekken.
U kan de hele uiteenzetting hier nalezen of herbekijken op video.
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Marktdag Natuur en Welzijn
Op zondag 22 mei werd door Natuurpunt een
Marktdag Natuur & Welzijn georganiseerd, en dit bij
zorgboerderij de Meander te Kapellen.
Er waren de hele dag workshops die voorbeelden
meegaven hoe je natuur en welzijn kon combineren. Het laatste gesprek was een panelgesprek
met mensen uit de wetenschap, zorg en politiek.
Vanuit de commissie Welzijn heb ik hier vanuit NVA aan deelgenomen.
Met de Persoonsvolgende financiering (PVF) die er
in 2017 aankomt zie ik ook een groot potentieel
voor de zorgboerderijen! Wetenschappers haalden
de positieve kanten aan van in/met de natuur te
werken tijdens dit panelgesprek. Ik ben er ook van
overtuigd dat voor vele doelgroepen dit zeer positief
is! Daarom heb ik al meerdere malen de vraag gesteld naar Minister Vandeurzen toe om voor de zorgboerderijen een zo regelluw mogelijk kader te scheppen. Tijdens dit panelgesprek heb ik hetzelfde
nogmaals benadrukt naar zijn partijgenoot Dirk de Kort toe.
Er zit nu ook vaak nog een te groot schot tussen landbouw en welzijn! We moeten echt gaan leren om
niet altijd in hokjes denken, om dit een keer los te laten!
Minister Vandeurzen heeft beloofd om tegen september de voorwaarden voor de zorgboerderijen binnen het nieuwe decreet PVF in te vullen… Ik hoop, samen met vele zorgboeren, dat dit zo regelluw
mogelijk gaat zijn, waardoor zoveel mogelijk nieuwe initiatieven de kans zullen krijgen om het aanbod
te vergroten. Zo kunnen mensen met een beperking de keuze en de kans hebben om in de natuur,
met de natuur,… hun dag door te brengen.
Samenwerking is belangrijk, we hebben een mooi doel voor ogen … natuur is gezond!
————————————————————————————————————————————————

Veiling Kom op tegen Kanker was een succes!
Onze grote KOTK-veiling zit erop. Met al onze N-VA leden hebben we
€15.755.51 verzameld, een zeer mooi bedrag! Ik ben ook heel blij met de opbrengst van het bijzonder drieluik, geschilderd door Sidney Vereecken, een
creatieve jongen met een beperking en een groot talent! De veiling hiervan
heeft maar liefst 255 EUR opgebracht voor het goede doel. Bedankt aan de
koper, Luc Mentens, geniet van het stuk!
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Minder personen dan initieel ingeschat krijgen een Basisondersteuningsbudget
Uit cijfers die ik bij minister Vandeurzen opvroeg blijkt dat minder personen met een beperking
een basisondersteuningsbudget (BOB) zullen krijgen dan eerder was ingeschat. In september 2016 zullen de
eerste personen een basisondersteuningsbudget bekomen. Initieel was geschat dat dit 7.500 mensen zouden zijn, maar gebaseerd op de laatste rapporten zijn er voorlopig 6.018 mensen die in september van het
nieuwe systeem zullen kunnen genieten.
De cijfers zijn echter nog niet definitief, in de begrotingsaanpassing zien we dat minister Vandeurzen ervan
uitgaat dat het aantal kan oplopen tot 6.250 mensen. Er is immers 7,5 miljoen euro voorzien om deze mensen de laatste 4 maanden van 2016 een bedrag van 300 euro per maand mee te geven. Ook de minderjarigen, die vanaf januari 2017 een BOB zullen krijgen blijken overschat, hier krijgen 3.600 personen een BOB
terwijl de eerste schatting 4.000 minderjarigen bedroeg.
De vraag is nu wat er in de toekomst met dit vrijgekomen budget zal gebeuren. Wanneer er immers 1.650
mensen minder een BOB krijgen, betekent dat jaarlijks een minderuitgave van bijna 6 miljoen euro. Het uitbreidingsbudget voor personen met een beperking neemt in 2017 reeds met 109.5 miljoen toe, maar elk extraatje is welkom. De 6 miljoen extra kan voor persoonsvolgende budgetten (de zogenaamde trap 2 van de
persoonsvolgende financiering) of voor Rechtstreeks Toegankelijke hulp zeker nuttig zijn. Hopelijk zet de minister dit geld op deze manier in. Indien minder geld voor het BOB nodig is, kan zo verder gewerkt worden
aan het verminderen van de wachtlijsten. Het BOB wordt gegeven aan mensen die wachtende zijn en is dus
immers maar een voorlopige oplossing. Wanneer meer geld wordt vrijgemaakt voor persoonsvolgend budgetten krijgen meer mensen een definitieve oplossing, en daar is zeker nood aan! Ik heb de minister hier op 24
mei ook op gewezen tijdens de bespreking van de begrotingsaanpassing 2016 in de commissie Welzijn.
————————————————————————————————————————————————

Bezoek het Vlaams Parlement!
Deze maand had ik de eer om bezoek te krijgen
van een aantal mensen van mijn vroeger werk, ’T
Margrietje. Enorm leuk om hen erbij te hebben, het
doet me toch met heimwee terugdenken aan de
warmte die je daar krijgt.
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!
————————————————————————————————————————————————

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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