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Begrotingsmaand december
In december wordt er volop
naar de begroting 2015 toegewerkt, met als finale de stemming op de begrotingsmarathon op 16 en 17 december.
Naast cijfers worden ook de
beleidsnota’s in de verschillende commissies besproken en
kan je op dit moment je opmerkingen hierover meegeven.
Tussendoor heb ik nog een belangrijke vraag betreffende de
zorgcontinuïteit voor jongvolwassenen gesteld binnen onze
commissie. Eén van mijn bezorgdheden, net omdat dit
voor zovele personen met een
handicap en hun gezin een grote bezorgdheid meebrengt.
Verder wil ik jullie prettige
feesten toewensen en een
warm 2015!

Begroting 2015: uitbreidingsbeleid Welzijn
Op 16 en 17 december werd de begroting 2015 behandeld in de plenaire vergadering, en was het meteen mijn eerste optreden. Hierbij heb ik verwezen
naar de accenten in het uitbreidingsbeleid die volgens mij het belangrijkste
zijn en heb ik enkele van mijn bezorgdheden aan de minister geuit.
Van de 65 miljoen euro aan uitbreidingsbudget in Welzijn in 2015 is 40 miljoen voor personen met een beperking, de volgende maatregelen zijn voor mij
het belangrijkst om aan te stippen:
- De verhoging van het budget voor woningaanpassingen met 2 miljoen euro
voor (verbouwing, aanvullende uitrusting, domotica,...), hetgeen mooi en nodig is, deze versterking past binnen het Perspectiefplan 2020. Investeren in
aangepaste woningen verhoogt de zelfzorgmogelijkheden van personen met
een handicap, hetgeen bijdraagt aan een mogelijkheid om inclusiever te leven
in onze samenleving.
- Daarnaast ben ik blij te zien dat er ten minste 7,75 miljoen wordt vrijgemaakt binnen het budget voor niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor
PAB (Persoonlijk assistentie Budget). Ook dit is belangrijk in het inclusieverhaal omdat de mensen zelf grotendeels kunnen beslissen hoe ze deze middelen inzetten.
- De investering van 1,92 miljoen voor de financiering van een Centrum voor
Gedragsstoornissen bij jongeren met een verstandelijke beperking en autisme
en met een zware zorgbehoevendheid is zeker nodig en nuttig! Het is wel
spijtig dat wij een deel van ons uitbreidingsbudget hieraan dienen te besteden
doordat de middelen voor dit project niet zijn mee overgekomen met de zesde staatshervorming. Had de overdracht hadden wij dit geld zeker zo nuttig
kunnen besteden, er zijn uitdagingen genoeg en zeker binnen deze sector!

Deel deze nieuwsbrief met familie, vrienden en kennissen.
Tine van der Vloet e-mail 0496 782939
Kantooradres: Leuvenseweg 86, 1011 Brussel 02 552 42 53

Inschrijven/uitschrijven kan via eParlementair Medewerker: Bart Smans e-mail 0474 427355
Websites: Tine van der Vloet N-VA Nationaal

Zorgcontinuïteit voor jongvolwassenen met een handicap
Zowel in de beleidsnota van minister Vandeurzen, als via een omzendbrief die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) op 12 november verstuurde over hun uitbreidingsbeleid voor 2015 was er sprake
van. Twee keer werd gesteld dat om de continuïteit bij de overgang van ondersteuning minderjarigen naar ondersteuning meerderjarigen te faciliteren, ze zullen vragen aan de regionale prioriteitencommissie (RPC) om abstractie
te maken van nog lopende minderjarigenondersteuning voor jongvolwassenen vanaf 23 jaar.

In mijn Vraag om Uitleg in de commissie Welzijn heb ik dan ook gevraagd om, uitgaande van de dringendheid van
hun zorgvraag, dat er maximaal aandacht geschonken dient te worden aan de continuïteit van ondersteuning. Er zijn
heel wat jongvolwassenen met nog lopende minderjarigenondersteuning vanaf 23 jaar. Ook voor hun ouders is het
enorm belangrijk dat hier een oplossing wordt gevonden. Wanneer hun kinderen op een wachtlijst komen, gaat dit
enorm wegen op de gezinssituatie en zal dit meer specifiek een impact hebben op hun inzetbaarheid in de arbeidsmarkt. Mijn vraag was of deze maatregel volgens de minister voldoende garanties biedt voor deze mensen en welke
extra maatregelen de minister zal nemen om deze mensen een garantie op zorgcontinuïteit te garanderen?

Uit de cijfers van de minister blijkt dat 416 jongvolwassenen op 30 juni 2014 nog werden ondersteund in de minderjarigenzorg waarvoor een vraag naar meerderjarigenondersteuning werd geregistreerd bij de Centrale Registratie
voor Zorgvragen (CRZ). Volgens de minister is het met de implementatie van het decreet Persoonsvolgende Financiering de bedoeling dat de persoonsvolgende financiering die een jongere binnen de minderjarigenondersteuning
krijgt naadloos dient door te lopen als uit een evaluatiemoment blijkt dat de jongvolwassene in aanmerking blijft
komen voor een persoonsvolgende financiering.

Ik heb gesteld dat het belangrijk is dat voor al deze mensen zorg op maat wordt voorzien, het is ook niet wenselijk
om verder te moeten in de minderjarigenzorg wanneer je meerderjarigenondersteuning verdient en wenst. Dit, en
ook de zekerheid die deze jongvolwassenen en hun naaste familie verdienen ga ik daarom van kortbij blijven opvolgen.
———————————————————————————————————————————————————

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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Begroting 2015: bezorgdheden Welzijn
Naast de uitbreiding in beleid die op de eerste pagina van deze nieuwsbrief werden weergegeven wilde ik de minister ook nog enkele van mijn bezorgdheden meegeven:
- De 40 miljoen uitbreidingsbeleid voor 2015 is de
start van de meerjarenplanning waarin 330m EUR
voorzien is aan uitbreidingsbeleid voor personen met
een beperking. Ik heb mijn hoop geuit dat hierbij dit
geld in een zo groot mogelijke mate kan ingezet worden op trap 2 van het nieuwe decreet Persoonsvolgende Financiering, namelijk de niet Rechtstreeks Toegankelijk Hulp. Hiermee zullen we op de beste manier
bijdragen aan het wegwerken van de wachtlijsten, hetgeen de prioriteit moet blijven van de inzet van deze
middelen.
- Verder had ik nog een vraag bij het performant leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. De minister zei het
hulpmiddelenbeleid te willen richten op personen met of zonder handicap, ook ouder dan 65 jaar. Mijn belangrijkste bedenking hierbij is echter dat het belangrijk is om qua budget toch minstens een afgebakend deel te voorzien
voor personen met een handicap, zoniet dreigt hun ganse hulpmiddelenbeleid te verwateren door de vergrijzing.
Daarom heb ik de minister gevraagd om de budgetten voor dit beleid op te delen zodat het zeker is dat voor de personen met een handicap het budget niet daalt.
Het videoverslag van mijn uiteenzetting kan je hier vinden.
———————————————————————————————————————————————————
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