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En we werken verder...
In de commissie Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
wordt de beleidsbrief en de
begroting voor 2019 besproken. Over mijn visie hierin
meer in mijn volgende
nieuwsbrief, wanneer alles
rond is.
Ondertussen heb ik vooral
informatie ingewonnen via
schriftelijke vragen. Daarbij
kwam ik meer te weten over
de (lage) kans die je maakt
wanneer je een heroverweging van de noodprocedure
overweegt. Ook vroeg ik
meer details op over de lange wachttijden van minderjarigen om een persoonlijk assistentiebudget te krijgen.
Ook twee andere thema’s
waar ik al langer op hamer
komen aan bod. Er wordt in
meer gepaste zorg voor geïnterneerden voorzien. Anderzijds heb ik al aangehaald dat al het geld dat toegewezen wordt voor persoonlijke budgetten ook
daadwerkelijk naar budgetten moet gaan. Hierin lijkt
het beleid ook meer en meer
in die richting te denken.
Goed nieuws dus!
Wil je meer weten over al
deze zaken? Lees dan zeker
verder.

Gepaste ondersteuning voor 100 geïnterneerden
Vroeger werd een geïnterneerde toen hij vrijkwam uit een gevangenis een open plaats bij een voorziening toegewezen.
Met de persoonsvolgende financiering veranderde dat. Er
kwam een pilootarrest van de Raad van Europa, waarin België aandacht gevraagd wordt voor het gebrek aan gepaste
opvang en de doorstroom van geïnterneerden naar een setting met voldoende opvang. De Vlaamse regering grijpt nu in
door 9,6 miljoen euro extra vrij te maken in 2018 en 2019 om
in gepaste ondersteuning voor geïnterneerden te voorzien.
In eerste fase 100 mensen extra geholpen
Uit mijn parlementaire
vraag blijkt dat met de
extra 4,8 miljoen in 2018
én in 2019 minister Vandeurzen 100 mensen extra van de gepaste ondersteuning denkt te
voorzien. Deze 100 mensen krijgen hulp doordat
die 9,6 miljoen in directe
financiering wordt ingezet. Doordat er ook doorstroom naar persoonsvolgende budgetten volgt kunnen in de
toekomst meer dan die 100 mensen geholpen worden.
Rollend fonds zorgt voor herinzet budget
Via een aanvraagprocedure voor persoonsvolgend budget
(PVB) is er doorstroming voorzien. Op deze manier komt,
wanneer iemand een PVB krijg, een deel van de 9,6 miljoen
terug vrij om extra geïnterneerden van ondersteuning te voorzien. Ook bij overlijden van mensen die gebruik maken van dit
systeem wordt dit geld heringezet. Op die manier zorgt de huidige uitbreiding van middelen er dus ook na 2019 voor dat extra geïnterneerden gepaste opvang krijgen.
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Stap verder in zoektocht naar extra geld voor personen met een beperking
In mei dit jaar bleek uit parlementair werk van mezelf dat 21 miljoen van het voorziene budget
voor personen met een beperking niet werd aangewend. Waar het toen nog normaal leek dat dit
geld voor éénmalige beleidsinitiatieven werd gebruikt, is er nu, na een nieuwe parlementaire
vraag van mijzelf, sprake om dit geld aan te wenden om extra budgetten te geven.
Uit cijfers die ik in mei van dit jaar opvroeg bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen, bleek dat 21 miljoen van het budget dat in 2017 voorzien was voor personen met een beperking niet werd gebruikt. De
Standaard berichtte toen over het feit dat ik aankaartte dat dit geld optimaal dient aangewend te worden voor persoonsvolgende budgetten (PVB), u kan hier het desbetreffende artikel lezen.
Cash-besteders besteden niet hun volledige budget
Er zijn twee redenen voor de onderbesteding. De voornaamste is dat budgethouders die hun PVB of
een deel ervan in cash besteden blijkbaar minder uitgeven. Dit komt deels doordat ze hun ondersteuning samenstellen in samenwerking met reguliere diensten, dienstenchequebedrijven,... . Daarnaast
duurt het voor nieuwe budgethouders doorgaans enkele maanden om hun ondersteuning binnen PVB
op te starten.

Dit betekent niet dat mensen die hun zorg in cash besteden moeten vrezen dat een deel van hun budget wordt afgenomen. Echter, wanneer je in het begin van het jaar weet dat slechts 97% van je totale
budget wordt, kan je die 3% ook voor andere budgetten aanwenden. Zo zorg je dat het volledige begrootte bedrag ook effectief wordt uitgegeven, terwijl je anders op het einde van het jaar geld overhoudt dat niet gebruikt wordt.
Omslag in denkwijze

Blijven aandringen helpt. Op mijn schriftelijke vraag van mei klonk het antwoord nog als volgt: “De middelen van het niet volledig opgenomen totaalbudget PVB worden aangewend voor
éénmalige beleidsinitiatieven of om tekorten
op andere beleidsbegrotingsposten aan te
vullen.” In het antwoord op mijn laatste
vraag werd echter een monitoring beloofd.
Daarbij zal, eens er zicht is op het volledige
jaar 2018, in kaart gebracht worden hoe
groot de onderbesteding structureel is.
Daarmee kunnen voorstellen geformuleerd
worden hoe dit budget effectief ingezet kan
worden. Ik ben blij met de omslag in denkwijze, elke euro die naar zorg kan gaan,
dient daar ook effectief aan besteed te worden.
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Procedure voor heroverweging bij noodsituatie; weinig kans op slagen
Deze bestuursperiode werd door de Vlaamse Regering 330 miljoen euro extra voorzien aan
uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking. De verdeling hiervan gebeurt op basis
van de prioriteitengroep die je meekreeg van het VAPH. Ook nieuw in deze bestuursperiode is
dat een deel van het uitbreidingsbeleid wordt gereserveerd voor ‘automatische toekenningsgroepen’, dit zijn situaties van noodsituatie, spoedprocedure of maatschappelijke noodzaak.
Voordat het systeem van persoonsvolgende financiering bestond, kon het immers zijn dat er
voor deze groepen geen geld voorzien was, nu werd dit ingebouwd. In 2017 en 2018 bleek dat
deze automatische toekenningen een erg groot deel van het uitbreidingsbeleid innamen, en de
grootste groep zijn mensen in een noodsituatie. Er zijn echter ook heel wat mensen die een
noodsituatie aanvragen, maar geen budget toegekend krijgen, hierover bevroeg ik minister
Vandeurzen.
Procedure in verschillende stappen
De aanvragen noodsituatie worden in eerste instantie behandeld door het provinciaal kantoor
van het VAPH. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan een verzoek
tot heroverweging worden ingediend. Hierna wordt het dossier opnieuw beoordeeld door de
Heroverwegingscommissie (HOC). Wanneer zij bij een afgewezen noodsituatie toch een positief advies geven, wordt dit terug bekeken door het VAPH. Wanneer je dus niet akkoord bent
met de afwijzing van je dossier dient je dossier dus twee stappen te doorlopen.
Weinig kans op slagen
Uit de cijfers die de minister meegaf bleek dat er niet enkel veel mensen een budget noodsituatie kregen, ook heel wat aanvragen worden niet als noodsituatie erkend. In 2017 werden van
de 165 aanvragen tot heroverweging er 53 alsnog een positief advies meegegeven door de
heroverwegingscommissie . Uiteindelijk werden er hiervan echter slechts 27 aanvaard. De
kans op een geslaagde heroverwegingsprocedure was in 2017 dus 16%. Aangezien de automatische toekenningen een groot deel van het uitbreidingsbeleid innamen had het VAPH voor
2018 een verstrenging aangekondigd. Dit toont zich ook in de cijfers. In 2018 was de kans op
een geslaagde heroverwegingsprocedure nog slechts 8,5%, oftewel 9 op 105 dossiers. De volledige vraag en antwoord aan de minister vind je hier.
————————————————————————————————————————————————

Werkbezoeken; oh zo belangrijk!
Aangezien ik zelf altijd gewerkt heb in de sector voor personen met een beperking weet ik wat de invloed van beleid op de werkvloer is. Ik heb hier ook al heel de bestuursperiode aandacht voor. Onlangs bezocht ik nog
Olo VZW, waar ze een heel diverse werking hebben,
maar waar ik vooral uitleg kreeg rond hun werk met
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Daarnaast bekeek ik
bij een Dienst Ondersteuningsplan ook nog het te doorlopen proces en de bezorgdheden die zij hebben.
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18 jaar wachten op gepaste hulp is ongehoord!
Jongeren die een persoonlijk assistent willen inhuren dienen hier gemiddeld meer dan 4 jaar op te wachten. Uit
meer gedetailleerde cijfers die ik opvroeg blijkt dat sommigen tot 18 jaar wachten op een persoonlijk assistent.
Een minderjarige die 18 jaar moet wachten is tegen dan meerderjarig, en dat is onaanvaardbaar. Dringend tijd
dus om ook voor minderjarigen persoonsvolgend te gaan werken en de datum van aanvraag te laten meetellen.
Verschillende wachttijd naargelang hulpvraag
Uit het jaarverslag jeugdhulp werd duidelijk dat jongeren die een persoonlijk assistent willen inhuren gemiddeld
meer dan 4 jaar wachten. Andere jongeren, die hulp vragen in de erkende sector voor minderjarigen met een
handicap wachten gemiddeld een jaar (391 dagen). Het verschilt dus naargelang welke hulp je vraagt hoelang
je wachttijd gemiddeld is.
Tot 18 jaar wachten op een persoonlijk assistentiebudget (PAB)
In het jaarverslag jeugdhulp stond ook vermeld dat 71 jongeren meer dan 10 jaar moesten wachten op een assistent. Ik vroeg hierover bij minister Vandeurzen meer details op. Daarruit bleek dat sommigen tot 18 jaar
wachten. 1 iemand wacht zelfs al 18 jaar en heeft nog steeds geen persoonlijk assistentiebudget (PAB) toegekend gekregen. Zoiets is onaanvaardbaar.
Gelijke behandeling nodig!
Er is vaak kritiek op het systeem van persoonsvolgende financiering bij meerderjarigen. Voor dit probleem zou
het echter wel een oplossing bieden. Bij persoonsvolgende financiering telt immers de aanvraagdatum voor een
budget mee, niet de soort hulp die je wil krijgen. Ik pleit al lang om zo snel mogelijk te starten met het gebruik
van de aanvraagdatum. Het is immers onaanvaardbaar dat sommigen zo lang moeten wachten, en al helemaal
dat de zorg die je wenst in te kopen meespeelt in die wachttijd.
————————————————————————————————————————————————

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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