
                                                                     

Tine van der Vloet 
                                

Nieuwsbrief 34 Vlaams Parlement     
 editie december 2017                                                 

 

 

Beste wensen voor 2018! 
 
We zijn eind 2017, een belang-
rijk jaar voor de overstap naar 
persoonsvolgende financiering. 
Vorige bestuursperiode werd 
beslist om hierop in te zetten, in 
2017 zijn we effectief overge-
stapt. 
 
De overstap gebeurde met de 
nodige blutsen en builen. Ieder-
een wist dat individuele verhalen 
omzetten naar zijn nieuwe vorm 
niet makkelijk zou zijn. Dit bleek 
en blijkt nog steeds, er zijn door 
de minister ondertussen ook 
aanpassingen aangekondigd die 
moeten zorgen voor een meer 
correct budget. De communica-
tie is hierbij iets dat ik steeds 
aankaart als belangrijk, en dit 
bleek ook nodig. Ik kreeg, net 
als het  VAPH, de bijstandsorga-
nisaties en alle betrokkenen 
honderden vragen over hoe het 
moet en kan. 
 
Ik kreeg echter ook veel positie-
ve opmerkingen van mensen die 
eindelijk hun zorg in kunnen ko-
pen hoe ze dit wensen. Er zijn 
ook heel wat nieuwe zorgaan-
bieders bijgekomen en in 2017 
kregen reeds 1.200 extra men-
sen een budget. 
 
In 2018 is opnieuw heel wat 
geld uitgetrokken voor nieuwe 
budgetten. Zo kan verder wor-
den gewerkt aan waar we naar-
toe moeten; een aangepast 
zorgbudget voor elke persoon 
met een beperking, waarmee de 
zorg naar keuze kan worden 
ingekocht. Ik wens u een prettig 
2018 toe! 

 
Personen met een beperking krijgen uitgebreider 
zorgaanbod 
 
De persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking is 
nu bijna een jaar in voege. Er werden heel wat nieuwe, innovatieve 
initiatieven goedgekeurd. Het aanbod aan zorg is diverser dan ooit. 
Gebruikers kunnen nu keuzes maken op basis van hun eigen ver-
wachtingen. 

Het heeft heel wat voeten in de aarde om de regelgeving rond groene 
zorginitiatieven zoals zorgboerderijen rond te krijgen. Toch heeft het har-
de werk geloond want er werden dit jaar maar liefst 17 dergelijke initiatie-
ven opgestart en vergund. 

Vernieuwend zorgaanbod 

Verder werden ook al 21 andere zorgvormen vergund en opgestart voor 
personen met een beperking. Een aantal zijn zeer vernieuwend en bieden 
ondersteuning gekoppeld aan een horeca-aanbod, zoals Gewoon Doen in 
Turnhout. Bijzonder is ook het aanbod van Aditi, een nieuwe zorgaanbie-
der die specifiek begeleiding aanbiedt met betrekking tot seksualiteit en 
relaties. 

De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen bleken het bedrijvigst met 
telkens zes nieuwe vergunde zorgaanbieders. In de provincie Limburg, 
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn er dit jaar telkens drie nieuwe 
initiatieven gestart. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er voorlo-
pig geen nieuwe aanvragen of vergunningen. 

Gediversifieerd aanbod betekent keuzevrijheid 

Ik ben ook blij met de snelle en toegankelijke procedure bij 
het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor 
nieuwe zorgaanbieders. Waar eerst gepland was om binnen de zes maan-
den een vergunning uit te reiken, blijkt dat de gemiddelde dossierverwer-
kingstijd slechts tien weken bedraagt. Ik hoop  dat dit nog meer potentiële 
starters over de streep trekt. Hoe groter en gediversifieerder het zorgaan-
bod, hoe meer keuzevrijheid mensen hebben om hun persoonsvolgend 
budget in te zetten. 
 
Het volledige overzicht van de nieuwe initiatieven kan je terugvinden via 
deze link. 
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Begroting en beleidsbrief 2018 
 
Ik werd zelf door ziekte geveld tijdens de begrotingsbespreking. Wat ik had voorbereid werd daarom overge-
nomen door mijn collega Peter Persyn. Wat ik belangrijk acht vanuit de beleidsbrief 2018  heb ik hier voor u 
samengevat: 
 
Algemene beschouwing 
  
In 2018 beschikt Welzijn en gezondheid over ruim 423 miljoen euro meer dan in 2017 en ook toen werd 
reeds 448 miljoen extra geïnvesteerd. Met 871 miljoen extra op 2 jaar creëren we budgettaire ruimte die ons 
de mogelijkheid geeft om te investeren in maatschappelijke noden. We zijn blij dat de regering daarbij inves-
teert in jong en oud. 

Binnen de ouderenzorg wordt, met een extra budget van 69 miljoen, fors geïnvesteerd, en dat is nodig. Dit 
gebeurt door extra RVT-bedden, maar ook door 17 miljoen voor thuiszorg en dagverzorging te voorzien om 
senioren zo goed mogelijk op te vangen in hun vertrouwde thuissituatie, en zeker dat laatste vinden wij erg 
belangrijk. Ook voor de jongsten in de maatschappij is extra budget voorzien, namelijk 12 miljoen om het 
groeipad in de kinderopvang verder te realiseren. 

We zijn ook blij dat er extra investeringen komen voor het Agentschap Jongerenwelzijn. De werkingsmidde-
len van het fonds jongerenwelzijn stijgen in totaal met ruim 22 miljoen euro euro. Belangrijker nog dan de 
middelen is wat ermee gebeurt. Het aantal modules/plaatsen binnen de jeugdhulp stijgt in 2018 tot 25.723, 
wat neerkomt op een toename van 8,3 % tegenover het jaar ervoor. Die toename is voornamelijk toe te wij-
zen aan de stijging van het aantal pleegzorgplaatsen. 
  
Personen met een beperking 
  
Binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) stijgen de kredieten met 49,8 
miljoen euro ten gevolge van de verdere uitrol van de persoonsvolgende financiering. Met het uitbreidingsbe-
leid van in totaal 330 miljoen euro voor mensen met een beperking is het meer dan duidelijk dat het deze re-
gering wel degelijk menens is om te investeren in wie het het meest nodig heeft! Belangrijker nog, het meren-
deel van dit geld gaat naar trap 2, waarin de budgetten meer persoonsvolgend dan ooit kunnen worden inge-
zet. Dat is nodig ook, zowel in 2018 en 2019 pleit ik er dan ook voor om dit uitbreidingsbudget zo persoons-
volgend mogelijk in te zetten, zodat zoveel mogelijk mensen extra kunnen starten met een persoonsvolgend 
budget! Tegelijk doe ik hierbij een oproep om ook na deze regeerperiode blijvend te investeren in deze sec-
tor, alsook te blijven kijken hoe de huidige middelen efficiënter en meer persoonsvolgend ingezet kunnen 
worden, totdat de wachtlijsten volledig verdwenen zijn! We zagen bij een presentatie van het VAPH dat on-
dertussen 32,6% van de nieuwe budgetten ook in cash worden besteed, je ziet dus wel dat de mensen meer 
en meer hun weg vinden naar eigen keuze-mogelijkheden. Het is belangrijk dat zij nu kunnen hun zorg inko-
pen zoals ze het willen. 

De communicatie is en blijft moeilijk voor heel wat mensen, ik wil hier dan ook vragen aan de minister om 
hier blijvend rekening mee houden! Ik ben in die zin blij dat er ook de volgende jaren  500.000 euro voorzien 
is om mensen die hun budget al volledig inzetten ook gratis van bijstand te kunnen laten gebruikmaken. 
Daarnaast wordt ook 300.000 euro extra recurrent voorzien voor de bijstandsorganisaties. Hun leden groei-
en, dit betekent dat de mensen informatie nodig hebben, het is nodig dat we langs deze, en ook langs ande-
re wegen iedereen zo goed mogelijk informeren naar de mogelijkheden hoe je je persoonsvolgend budget 
kan inzetten. 

Tot slot ben ik zeer tevreden dat op 1 januari de 7/7-garantie start, zodat mensen die extra zorg dragen voor 
hun kinderen voor de tijd die ze niet in een voorziening verbleven, gerust kunnen zijn dat ze, wanneer ze het 
nodig achten, die zorg wel kunnen krijgen. Daarnaast worden in 2018 ook de eerste stappen van het autis-
meplan geconcretiseerd, ook hier was er dringend nood aan! Deze veranderingen beloven de nodige voor-
uitgang voor mantelzorgers die voor hun kinderen zorgen en voor mensen met autisme. 
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Dromen van een socialer Merksplas 

Voor de Streekkrant mocht ik vorige maand mijn dromen voor onze gemeente Merksplas uiteenzetten. 

Dromen over de gemeente Merksplas, die heb ik zeker! Een veilige verkeerssituatie rond de scholen, 

buurtwerkingen die goed worden ondersteund, de wijkagent die je vaak tegenkomt in het straatbeeld,

… maar als ik er één droom moet uithalen dan is het een nog socialer Merksplas. 

Wij noemen onszelf  een zorggemeente, maar één van de zaken die bij een zorggemeente hoort is 

ook de vergrijzende bevolking, een doelgroep die  in onze gemeente bijna verdubbelt tegen 2030. De-

ze doelgroep verdient een plaats waar ze allemaal terecht kunnen, een sociale ontmoetingsplaats, en 

dat midden in ons dorpscentrum. Een samenwerking met onze zorginstellingen zou dit geheel nog 

mooier en socialer en vooral inclusiever maken! Het is belangrijk om naar de toekomst te kijken en ge-

baseerd hierop het beleid uit te stippelen. 

De stem van de burgers is zeer belangrijk! We hebben een goed werkende jeugdraad met veel jonge 

geëngageerde mensen.  Een seniorenraad zou in Merksplas ook zeer welkom zijn. Senioren blijven 

langer actief en willen dit ook vertalen in hun stem in een adviesraad. 

Ook qua sociale tewerkstelling zijn er mooie 

zaken te realiseren, meerbepaald op de site 

van de Kolonie. We mogen de geschiedenis 

van onze landlopers niet vergeten. De Kolonie 

heeft veel te bieden op toeristisch vlak, natuur, 

rust,… maar ik mis er nog wat op het sociale 

vlak! In samenwerking met de gevangenis of 

een voorziening voor mensen met een beper-

king kunnen daar mooie projecten groeien en 

bloeien! 

Ik droom van een gemeente waarin we nie-

mand uitsluiten. Op die manier maken we van 

onze gemeente een warme gemeenschap!  

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

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 ge-

leid bezoek. Tijdens de rondleiding krijgt u een uitgebreide uitleg over de 

werking en de rol van het Vlaams Parlement. Ook de merkwaardige ar-

chitectuur van het gebouw en de geïntegreerde Vlaamse hedendaagse 

kunst komen uitgebreid aan bod. Neem dus zeker contact op! 
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———————————————————————————————————————————————— 

1 December ; wereldaidsdag 

Laat ons nooit uit het oog verliezen dat mensen met hiv/aids 

mensen zijn als iedereen. Mensen met dromen, ambities en 

plannen. Ze verdienen alle kansen om die te realiseren. Samen 

kunnen we angst en onwetendheid overbruggen.  

 

 

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

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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