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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-05-
2020

Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 26 mei 2020 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen 
geformuleerd.

1 Begrotingsuitvoering/Jaarrekening 2019
DOC/RC/2020/26.05/13

Het comité verleent neemt akte van de jaarrekeningen 2019 van het VAPH.

2 Begrotingsaanpassing 2020
DOC/RC/2020/26.05/14

Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. het voorstel van begrotingsaanpassing 
2020 van het VAPH.

3 Realisatie Uitbreidingsbeleid 2020 
Mondeling toegelicht

Het comité neemt akte van  de door de administratie ingediende voorstellen inzake de 
verdelingsmodaliteiten van het Uitbreidingsbeleid 2020 en is verheugd over de aangekondigde 
terbeschikkingstelling van het restsaldo Uitbreidingsbeleid 2019.

4 OBVR Proefproject Vlaamse Toeleidingscommissie
DOC/RC/2020/26.05/16

Het comité verleent een unaniem principieel positief advies m.b.t. het tekstvoorstel van 
ontwerpregelgeving. Het verzoekt de administratie om de kostefficiëntie van de procedure i.h.k.v. 
het proefproject te kwantificeren, en om te onderzoeken of het hoorrecht ook kan worden 
georganiseerd via videoconferentie naast de mogelijkheid van telefonische contactname of 
eventueel fysieke aanwezigheid op het provinciaal kantoor.
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5 Corona: overzicht (genomen) acties
DOC/RC/2020/26.05/17

Het comité neemt akte van het overzicht en dankt de administratie voor de dagelijks geleverde 
inspanningen ter ondersteuning van alle stakeholders gedurende de Coronacrisis.

Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen en bekommernissen eveneens te willen overmaken aan de 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Met vriendelijke groeten

[Voor de voorzitter, i.o.

(get.) Gerrit Pearce, secretaris]

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité
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