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Zomer in zicht

23 miljoen euro voor verduurzaming zorg- en welzijnssector

11 juli hebben we gevierd.
Nog even doorbijten tot de
21e juli en dan start het zomerreces. Daarmee zit mijn
3e parlementair jaar erop en
hierbij ook al mijn 30e
nieuwsbrief.

Tijdens de begrotingsbespreking 2017 sprak minister Vandeurzen
over 7 miljoen aan kredieten die voor de VIPA-sector zouden vastgelegd worden vanuit het Klimaatfonds. Ik had hierop nog enkele
vragen betreffende timing en de mogelijke deelnemers en die werden ondertussen beantwoord via een schriftelijke vraag.

Onlangs vroeg ik cijfers op
om een beter zicht te krijgen
op de wachtlijst voor personen met een beperking. In
de tabel kan je terugvinden
hoeveel mensen er in elke
prioriteitengroep wachten op
een budget , opgedeeld per
jaar waarin ze hun zorgvraag stelden.

Op 14 juni werd gesteld dat voorzieningen eerstdaags via het
Vlaams Energiebedrijf (VEB) zullen kunnen intekenen op een energieprestatiediagnose op maat. De timing voor de besteding van de
voorziene middelen zal enerzijds afhankelijk zijn van de respons bij
de voorzieningen en anderzijds van de uitvoeringstermijnen van de
energieprestatiediagnoses. Daarnaast werd duidelijk dat er in totaal
23 miljoen euro wordt vrijgemaakt tot 2019 vanuit het klimaatfonds
voor de verduurzaming van de infrastructuur in de zorg- en welzijnssector.

In juni kreeg ik daarnaast
meer zicht op de reeds erkende groenezorginitiatieven. Over groen gesproken,
vindt u verder ook een artikel over de middelen die
vanuit het klimaatfonds worden vrijgemaakt voor een
verduurzaming van de zorgsector.

In mijn vraag vroeg
ik ook specifiek of
alle zorgaanbieders
(niet-vergunde
zorgaanbieders,
groenezorginitiatieven, ouderinitiatieven,…) hierop konden intekenen. De
minister antwoordde positief, elke
voorziening die
over een erkenning
of vergunning in de
zorg beschikt kan voor zijn zorginfrastructuur een energieprestatiediagnose op maat aanvragen. Groepen van assistentiewoningen
komen dus enkel in aanmerking wanneer ze erkend zijn. Wel een
vereiste is dat je enkel kan inschrijven voor energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar.

Blijft er mij niets anders dan
u een prettige vakantie toe
te wensen. Hopelijk kan je
alles even loslaten en ervan
genieten! En daarnaast uiteraard veel leesplezier met
deze nieuwsbrief!

Inschrijven kan binnenkort

Voor alle erkende en vergunde zorgaanbieders
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Antwerpen heeft langste wachtlijst personen met beperking
In de provincie Antwerpen wachtten er eind mei van dit jaar 3.499 personen met een beperking op een
zorgbudget. In Vlaams-Brabant was dit minder dan de helft. In deze provincie was de wachtlijst met
1.504 personen het kortst. In heel Vlaanderen wachtten op 31 mei 12.696 personen met een beperking
op een zorgbudget. “Om de Vlaamse wachtlijst volledig weg te werken is een extra budget nodig van
318 tot 356 miljoen euro op jaarbasis”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloet (NVA) die de cijfers bij elkaar zocht. Van der Vloet is voor haar partij de expert in persoonsvolgende financiering.
318 miljoen is het extra budget dat nodig is als iedereen op de wachtlijst voor een niet-vergunde zorgaanbieder
zou kiezen. Indien alle wachtenden kiezen voor de -duurdere- vergunde zorgaanbieders is 358 miljoen extra
nodig op jaarbasis.
Dit komt neer op een verhoging van het bestaande budget van 894 miljoen euro met maar liefst 40 procent.
“Gelukkig worden de middelen voor personen met een beperking tijdens de huidige regeerperiode gevoelig verhoogd. In totaal gaat het voor de hele regeerperiode om 330 miljoen euro op jaarbasis”, zegt Tine van der Vloet.
“Hierdoor zullen we tegen het einde van de huidige regeerperiode heel wat extra mensen kunnen helpen. Maar
het is duidelijk dat we de wachtlijst pas volledig zullen kunnen wegwerken als tijdens de volgende regeerperiode
een aanvullende budgettaire inspanning wordt gedaan.”
Opvallend is trouwens dat de wachtlijst voor het eerst niet meer langer wordt. Op 1 januari 2017 stonden
12.940 mensen op de wachtlijst, op 31 mei waren dat er 12.696. “De daling is weliswaar klein, maar de kentering is ingezet” beklemtoont Tine van der Vloet
Nieuwe manier van toewijzen op datum
Met de invoering van de persoonsvolgende financiering op 1 januari van dit jaar werd ook een nieuwe vorm van
toewijzen van de persoonsvolgende budgetten geïntroduceerd. Hierbij is de datum van aanvraag beslissend.
Wie het langst op de wachtlijst staat, wordt nu, binnen zijn prioriteitengroep, ook als eerste bediend. Van der
Vloet pleitte ook al meermaals om iedereen zijn plaats op de wachtlijst bekend te maken waardoor hij ook beter
kan inschatten wanneer het zijn beurt zal zijn om een zorgbudget te krijgen. “Het VAPH beloofde dit tegen eind
2017 ook te voorzien”, aldus het N-VA-parlementslid, “doordat ik de benodigde budgetten per jaar opvroeg kan
je nu al wel een inschatting maken.” De volledige tabel kan je terugvinden via deze link.
————————————————————————————————————————————————

Eerste groenezorginitiatieven geregistreerd!
Sinds maart 2017 is het ministerieel besluit rond groenezorginitiatieven afgerond. Ik gaf eerder al aan hier
enorm fier op te zijn, Ik heb in maart 2016 deze term als eerste benoemd en ben tot nu steeds de grootste bepleiter geweest van deze soort vorm van zorg. Ondertussen kreeg ik, via een schriftelijke vraag die ik aan minister Vandeurzen stelde, ook bevestiging dat de eerste initiatieven werden erkend.
De eerste tien groenezorginitiatieven werden ondertussen effectief erkend door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH). Dit wil zeggen dat alle initiatieven die tot nu toe aangaven een erkenning
te willen deze ook gekregen hebben. Verder vroeg ik de minister nog naar een bekendmaking van deze intiatieven, zodat mensen met een beperking een mooi overzicht krijgen waar ze hun groene zorg kunnen inkopen. Hij
beloofde dat er voor einde juni een overzicht zou verschijnen van deze geregistreerde intiatieven op de website
van het VAPH. Dit overzicht kan je ondertussen terugvinden op https://www.vaph.be/organisaties/
groenezorginitiatieven#adressen en zal up to date gehouden worden, zodat mogelijke cliënten de geregistreerde initiatieven in hun regio kunnen terugvinden. In deze lijst kan je zien dat Antwerpen koploper is met het aantal erkende initiatieven. Mooi om te zien dat bij deze eerste tien erkenningen ook Hoeve Megusta en Het Eigen
Zijn zitten, twee plaatsen waar ik eerder op werkbezoek ging en waar ze prachtig werk leveren!
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Ontbijt bij Gewoon Doen ten voordele van Kom op tegen Kanker
In mijn vorige nieuwsbrief berichtte
ik reeds over de nieuwe vormen
van vergunde zorg die werden erkend. Eén van deze nieuwe zorgaanbieders is Gewoon Doen! in
Turnhout. Hier kunnen mensen
met een beperking meehelpen om
een heerlijke maaltijd te bereiden
en zo van een zinvolle dagbesteding genieten. Naast het bereiden
zelf helpen ze ook bestellingen
opnemen, drinken klaarzetten,
poetsen, afwassen en alle taken in
de lunchzaak mee uitvoeren.

Ten voordele van Kom op tegen Kanker veilde ik hier een ontbijt. De hoogste bieder was Valerie
Verlinden, die samen met familie en enkele medebestuursleden van N-VA Herenthout mee kwamen
genieten van een heerlijk ontbijt. En één ding kan ik je verzekeren: met liefde gemaakt, dat smaakt!

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

Bezoek het Vlaams Parlement!
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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