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Bevoegdheden bekend
Net na het verschijnen van de
vorige brief werd uitgemaakt welke bevoegdheden ik specifiek zal
opvolgen binnen mijn commissies.
In de commissie welzijn wordt dit
voor mij het beleid i.v.m. personen met een handicap. Een hele
uitdaging met het nieuwe decreet
Persoonsvolgende Financiering
dat nu uit te werken is.
In de commissie wonen volg ik
sociaal wonen op en wordt ook
de link naar welzijn gemaakt via
aangepast wonen, alsook met het
bewaken van gelijke kansen, en
dit specifiek voor personen met
een beperking.
Tenslotte wordt ook in de commissie landbouw de link gelegd
naar welzijn en ben ik hier specifiek het aanspreekpunt voor zorg-

boerderijen.
Veel werk op de plank dus!

Toerisme voor iedereen : Hoeve Megusta
Deze maand bezocht ik o.a. de werkzaamheden aan Hoeve Megusta in
Vlimmeren. Daar bouwen John en Ingrid aan hun grote droom, een buitengewone kinder-/zorgboerderij met logies. "Buitengewoon" omdat
ook kinderen/volwassenen met een beperking er terecht kunnen voor
een zinvolle dagbesteding of fijne vakantie. Hun accomodatie wordt volledig aangepast voor rolstoelgebruikers, slechtzienden, slechthorenden,
mensen met allergieën,...
Daarnaast richten zij zich
ook op sociaal toerisme. Ook
gezinnen kunnen hier de natuur ontdekken en leren
zorg dragen voor de dieren
en voor elkaar, een schoolvoorbeeld van inclusieve
werking dus!
Een deel van het project wordt ook gesubsidieerd door de dienst Toerisme voor Vlaanderen ,onder minister Ben Weyts, in het kader van
‘Toerisme voor allen’. John en Ingrid zijn hier erg opgetogen over, maar
tegelijkertijd konden zij ook hun hart luchten over de moeilijkheden die
er zijn om als concept erkend te worden. Het beleid en de regelgeving
voor personen met een handicap is nog steeds erg versnipperd binnen de
overheid. Ook hier zijn dus weer enkele werkpunten naar boven gekomen om te bevragen en bekijken in het Parlement.
Hoeve Megusta is in ieder geval een prachtig initiatief met duidelijk erg
enthousiaste en gedreven initiatiefnemers. Zo gauw het klaar is zal dit
een erg mooie beleving zijn voor mensen met een beperking, die perfect
past in het inclusie-verhaal waar deze regering naar streeft. Ben je geïnteresseerd naar de opening? Je kan de gang van zaken volgen op hun
website of op hun facebookpagina!
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VZW Modem
Het einde van het onafhankelijk Expertisecentrum Modem zorgde voor heel wat beroering in het Vlaams Parlement. Het expertisecentrum ondersteunde personen met een beperking op het gebied van spraak- en communicatiemiddelen.
Onze fractie steunt de Vlaamse regering resoluut in haar streven naar zoveel mogelijk zorg en ondersteuning
op maat voor personen met een handicap, ook op het gebied van communicatie en computergebruik. Vandaar dat we ook tevreden zijn met het voornemen van deze regering om deze expertise niet verloren te laten
gaan maar ze in te bedden in het Kenniscentrum Hulpmiddelen.
Voor ons gaat het niet over structuren, wel over resultaten door middel van zorg op maat. Ik ga er dan ook in
de toekomst nauw op toezien dat deze overgang goed wordt afgehandeld.
———————————————————————————————————————————————————

Vlaams regeerakkoord asociaal? Wij deden de welzijnstest voor u.


Van de in 2015 geplande investeringen zal 65 miljoen euro naar Welzijn gaan. Tegen het einde van de legislatuur is er een groeipad van
500 miljoen euro, waarvan een groot deel zal worden besteed aan de
problematiek van de handicapspecifieke ondersteuning. Deze legislatuur wordt financieel dubbel zoveel voorzien dan de vorige legislatuur



De sinds 2003 ongewijzigde bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering
werd verhoogd met 25 euro, hierdoor is de nieuwe bijdrage 50 euro.
Deze bijkomende middelen zullen echter ingezet worden voor het prioritair wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. We vragen derhalve solidariteit van iedereen voor de meest zorgbehoevenden. Dit doen we door geleidelijk aan uitvoering te geven aan het decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.



Er werd bij verhoging van bijdragen telkens rekening gehouden met een sociale correctie, er zal dus
telkens rekening worden gehouden met wie het minder goed heeft.



Cruciaal in de zorgsector is dat we voor de sectoren die overkomen door de zesde staatshervorming,
zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Dat geldt met name onder andere voor de residentiële ouderenzorg, waar we ook een groeipad aanhouden, de revalidatiesector en het beschut wonen.

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

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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