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Nieuwsbrief februari
Met het krokusreces en binnenkort de paasvakantie nadert de
verkiezingsmaand mei snel.
Niet getalmd dus om nog zoveel mogelijk dingen te bevragen en aan te kaarten.
In deze nieuwsbrief geef ik je
nog enkele cijfers mee die werden gegeven op de gedachtewisseling met het VAPH betreffende het beleid voor mensen met een beperking.
Ook komt mijn tussenkomst in
de commissie Wonen aan bod,
waar het ging over de sociale
woningmarkt voor kandidaathuurders met een beperking.
Naast de commissies werk ik
verder aan schriftelijke vragen.
Daaruit verkreeg ik onder meer
duidelijkheid rond de timing
van de nieuwe persoonsvolgende budgetten in 2019. Daarnaast kaartte ik het verschil in
uitbetaling van vergunde zorgaanbieders aan, naargelang hun
cliënten voor cash of voucher
kiezen. Goed nieuws daarbij is
dat vanaf 2019 nu voor beide
systemen met eenzelfde voorschot zal worden gewerkt.
Over al deze zaken, en nog
meer, kan je opnieuw hopelijk
wat wijzer worden via het lezen
van deze nieuwsbrief.

Verkiezingen 2019
Binnenkort is het zover, dan
zetel ik 5 jaar in het Vlaams
Parlement. 5 jaar dat ik onder andere de stem vertegenwoordig van mensen met
een beperking. Ik heb dit
heel die tijd heel graag gedaan. In mei volgen er verkiezingen, en de kiezer bepaalt wie er de komende jaren in het parlement zal zetelen. Ik krijg plaats 11 toebedeeld op
de Antwerpse lijst om opnieuw mijn kans te wagen.
Graag zou ik ook de volgende jaren mijn steentje willen bijdragen, maar
daarvoor heb ik jouw stem nodig. Wilt u mij daarbij helpen? Laat het me
zeker weten. Wil je graag een bord zetten met mijn affiche? Wil jij mensen aanspreken door middel van een brief of een flyer? Wil je graag een
autosticker? Laat het me zeker weten via
tine.vandervloet@vlaamsparlement.be , alle hulp is immers welkom! Alvast een grote dank u wel!
—————————————————————————————

Verschil tussen cash en voucher wordt beetje weggewerkt

Een budgethouder kan het persoonsvolgend budget inzetten als een cashbudget, als een voucher of als een combinatie van beide. Ondanks de keuze, zie je in de praktijk dat wanneer de vraag wordt gesteld bij een vergunde zorgaanbieder om cash te betalen, dit vaak niet van harte wordt onthaald. Eén van de redenen hiervan was het verschil in uitbetalingstermijn
van de vergunde zorgaanbieder. Ik kaartte het aan, en hier blijkt nu een
einde aan te komen.
Verschil in cash en voucher weggewerkt
Bovenop het budget dat je besteed, ontvangt de vergunde zorgaanbieder
vanuit de overheid 25,35% organisatiegebonden kosten. Tot nu toe kregen
zij voor de besteding in voucher hierop een maandelijks voorschot. Twee
jaar na datum volgt voor hen de afrekening, en krijgen zij wat hen toekomt. Voor de besteding in cash bestond er geen voorschot, zo moesten
zij het hele bedrag twee jaar overbruggen. Vanaf 2019 loopt het anders,
dan wordt voor beide regelingen een voorschot voorzien. Zo verdwijnt,
met het verschil in betalingstermijn, één van de nadelen voor een vergunde zorgaanbieder wanneer hun cliënt voor cash kiest. Zo moet het, keuzevrijheid is immers een vereiste. De volledige vraag en het antwoord van
de minister vind je hier terug.
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499 extra persoonsvolgende budgetten, 809 extra mensen op de wachtlijst
19 februari stond er een gedachtewisseling met het VAPH op de agenda van de commissie Welzijn. Ik stelde hier
onder meer 10 vragen aan de minister om problemen, die bij mij werden voorgelegd de voorbije maanden, aan te
kaarten. Het verslag van de commissie kan je hier lezen. De cijfers die werden gegeven bevestigen spijtig genoeg de column die ik twee weken schreef. Ondanks de extra investeringen daalt de wachtlijst niet, integendeel.
De naakte cijfers
Van het uitbreidingsbeleid in 2018 werd het grootste deel voor persoonsvolgende budgetten gebruikt. Met
78.244.160 euro werden 2.212 extra unieke personen geholpen. Toch werden er ‘slechts’ 499 mensen meer geholpen eind 2018 ten opzichte van het begin. Begin 2018 kregen 24.179 mensen een budget, eind 2018 waren dit
24.678 mensen. Tegelijk groeide de wachtlijst van 14.254 vragen begin 2018 aan tot 15.063 vragen eind 2018,
een stijging met 809 vragen dus. Hoe komt dit?
In mijn column gaf ik al aan dat ook personen met een beperking ouder worden. In 2018 kwam er 30.005.052
euro vrij door ‘uitstroom’, dit geld wordt uiteraard volledig terug geïnvesteerd in nieuwe budgetten, maar daarbij
blijkt dat meer mensen ‘instromen’, de vergrijzing speelt dus zijn rol. Daarnaast gaf ik in mijn column ook al aan
dat de vragen die gesteld worden steeds hoger worden. Ondanks extra uitbreidingsbudget kan je dus minder extra
mensen helpen. Ook blijkt dat van de 567 automatische toekenningen in 2018 er 358 gingen naar mensen die
nooit eerder in een prioriteitengroep stonden. Dit geld gaat dus naar mensen die een budget kregen, maar aangezien zij nooit op de wachtlijst stonden (zij hebben bijvoorbeeld een degeneratieve ziekte), wordt de wachtlijst
hiermee ook niet afgebouwd. Ondanks het stijgende aanbod blijkt uit deze 3 zaken dat de vraag sneller stijgt.
Oplossingen?
Om de wachtlijst aan te pakken moet er blijvend in uitbreidingsbeleid en - budget worden voorzien, daarover is iedereen
het eens. Dat uitbreidingsbeleid sowieso zorgt voor een vermindering van de wachtlijst klopt niet, dat wordt met deze cijfers nogmaals pijnlijk duidelijk. We zullen dus ook creatief
moeten zijn, en een aantal zaken in vraag stellen. Naast persoonsvolgende budgetten, zijn er bijvoorbeeld nog heel wat
andere uitgaven in de sector. Zijn hier nog efficiëntiewinsten
te boeken zodat meer geld naar de mensen zelf kan gaan?
Hoe komt het dat de nieuwe budgetten hoger liggen dan vroeger? Is het zo dat vooral de zwaarst zorgbehoevenden worden geholpen? In het verleden was het gemiddelde budget dat iemand vroeg 25.033 euro, maar de laatste
drie kwartalen liep dit op tot maar liefst 38.659 euro. Waarom vragen mensen op de wachtlijst een hoger budget
dan vroeger? Gaat het geld van de meervragen effectief allemaal naar extra zorg of zorgt het hogere budget dat
de huidige zorg in de voorzieningen (steeds) duurder wordt betaald? Allemaal zaken die we ons moeten durven
afvragen als we een oplossing voor iedereen willen. Zo snel mogelijk, als het van ons afhangt.
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Wachtlijst sociale huurwoningen voor kandidaat-huurders met een beperking
Op 21 februari voerden we in de commissie Wonen, Armoede en Gelijke kansen het debat over de wachtlijst van sociale
huurwoningen voor mensen met een beperking. Ondanks grote investeringen deze bestuursperiode in aangepaste en aanpasbare woningen wachten nog heel wat mensen met een beperking op de toewijzing van een sociale woning.
De vraag naar sociale woningen door mensen met een beperking stijgt
Ondanks dat het aanbod aan aangepaste en aanpasbare woningen sterk steeg de voorbije jaren (8% in 2012, 9% in 2013,
10% in 2014, 12% in 2015, 16% in 2016 en liefst 20% in 2017) nam ook de vraag toe. Dat de vraag stijgt heeft enerzijds
met de vergrijzing en de stijging van de bevolking te maken. Anderzijds was er de invoering van de persoonsvolgende financiering, waardoor mensen met een beperking meer keuze hebben. We zien dat meer mensen hun budget daarbij in cash
opnemen en zo bijvoorbeeld, waar zij vroeger naar een vergunde zorgaanbieder gingen, nu op de woonmarkt/sociale woonmarkt terecht komen.
Welke oplossingen zijn er?
Een eerste oplossing is blijven aanpasbaar en aangepast bouwen. Ondanks dat minister Homans geen mogelijkheid heeft
om via VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden) heeft, is er de laatste jaren veel aangepast gebouwd, en dat hoort zo! Een vast quotum opleggen om aangepast te bouwen biedt volgens de minister geen soelaas. Op die manier zouden bepaalde gemeenten aangepast moeten bouwen (wat uiteraard een meerkost meebrengt) terwijl
daar bij hen misschien geen nood aan is. De inspanning moet hoog blijven, maar lokaal moet kunnen bekeken worden of
aangepast en op welke manier aangepaste woningen nuttig of nodig zijn.
Lokaal is het dan ook belangrijk dat een bestuur weet wat de noden zijn in de eigen gemeente. Sommige gemeentes staan
hier ver in, in andere mag er zeker actiever gewerkt worden om hier een duidelijk zicht op te krijgen.
Ik stelde ook nog voor om bij verbouwingen zoveel mogelijk rekening te houden met aanpasbaar of aangepast wonen.
Wanneer deuren bijvoorbeeld standaard 1 meter breed zouden gemaakt worden zou dit, wanneer een woning voor iemand
met een beperking nodig is, onmiddellijk een oplossing kunnen bieden bij een toewijzing. Ook kan er bij de inrichting van
de badkamers steeds rekening gehouden worden dat, wanneer nodig, voldoende ruimte is en kleine aanpassingen kunnen
gedaan worden. Kort samengevat; er is al veel gedaan, maar er kan nog veel gedaan worden! Het volledige verslag van de
bespreking in de commissie kan je lezen of bekijken via deze link.
————————————————————————————————————————————————

Werkbezoek Arop in Wilrijk
Samen met provincieraadslid Koen Dillen en onze fractiemedewerker welzijn
Caroline Janssens bezocht ik maatwerkbedrijf Arop in Wilrijk! Ik ben alvast onder de indruk van de werking van dit maatwerkbedrijf! Ik zag een gedreven directeur met een mooie visie en heel veel respect voor zijn werknemers! De inspanningen van minister Liesbeth Homans in de campagne voor meer bekendheid
voor dit soort bedrijven en de grote investering deze legislatuur werden ten zeerste geapprecieerd.
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Volgende terbeschikkingstellingen persoonsvolgende budgetten: mei 2019
In 2019 zal via het uitbreidingsbeleid ruim 100 miljoen euro extra geïnvesteerd worden in niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) voor meerderjarigen. Een groot deel van dit uitbreidingsbeleid is echter gereserveerd
voor automatische toekenningen. Een ander deel wordt verdeeld over de drie prioriteitengroepen. Veel mensen
vragen me wanneer deze terbeschikkingstellingen gebeuren. Ik vroeg informatie op bij de minister wanneer dit
verwacht kan worden.
Hoeveel schat men toe te kennen?
Zoals gezegd gaat heel wat van het uitbreidingsbudget naar automatische toekenningsgroepen, de directe financiering voor geïnterneerden en uitstroom uit revalidatiecentra van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH). Hierna geeft de minister aan dat in 2019 naar schatting nog 23,5 miljoen euro kan ter beschikking gesteld
worden in de prioriteitengroepen. Met deze middelen krijgen dit jaar ongeveer 515 personen een persoonsvolgend budget ter beschikking.
Wanneer worden deze extra budgetten toegekend?
Eén derde van deze middelen is reeds begin dit jaar ter beschikking gesteld. Daarna wordt nog op 2 momenten
een uitbreidingsronde voorzien. In de loop van de maand mei wordt nog één vierde van het voorziene budget verdeeld. De overige middelen (vijf twaalfde dus) zullen ter beschikking gesteld worden in het najaar van 2019. Ik
ben alvast tevreden dat er met het antwoord op mijn vraag nu duidelijkheid is. De hele vraag en het antwoord van
de minister kan je hier lezen.
————————————————————————————————————————————————

Theo Francken komt naar Merksplas
Op donderdag 4 april om 20u mag N-VA Merksplas,
samen met N-VA Hoogstraten, N-VA BeerseVlimmeren, N-VA Rijkevorsel en N-VA Baarle-Hertog
niemand minder dan Kamerlid Theo Francken verwelkomen.
Theo komt toelichting geven over het migratiebeleid en
de politieke actualiteit.
Achteraf kan je zijn boek 'continent zonder grens' kopen en laten signeren. Inschrijven en meer info via http://
theokomt.eventbrite.nl
————————————————————————————————————————————————

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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