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Geachte heer Van Casteren

Op de zitting van 27 oktober 2020 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en 
bekommernissen geformuleerd.

1 Begroting 2021 - resultaten van de politieke bespreking
DOC/RC/2020/27.10/32

Het comité neemt akte van de nota. Het verzoekt het Bureau om, met het oog op bespreking op de 
zitting van het comité van 24 november, een voorstel hervormings- en investeringsplan voor te 
bereiden1.

2 Wetenschappelijk rapport: De ervaringen van personen met een handicap en hun 
mantelzorgers tijdens de Coronaperiode
DOC/RC/2020/27.10/33

Het comité neemt kennis van het rapport, en formuleert op basis hiervan de volgende 
aanbevelingen n.a.v. toekomstige crisissituaties met het oog op zowel het psycho-sociaal welzijn 
van zowel gebruikers als ouders/mantelzorgers als op de verzekering van het zorgaanbod:

- Voorzieningen zouden steeds bezoek mogelijk moeten blijven maken.
- Voorzieningen zouden verplicht moeten worden afspraken met hun cliënteel te maken 

over het verzekeren van ondersteuning in de thuissituatie, indien opvang binnen de 
voorziening niet meer mogelijk zou zijn. Hierin moet ook de continuïteit van therapeutische 
zorgverleningen worden begrepen, zeker wat de minderjarigen betreft.

1 Zie ook het advies van het Raadgevend Comité d.d. 26-09-2020 inzake de Bestedingsanalyse 2019.
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3 Wijziging in voorstel benoeming nieuwe VTC-leden
DOC/RC/2020/27.10/34

Het Raadgevend Comité wijzigt het voorgaande positief advies (verleend n.a.v. de elektronische 
procedure d.d. 02-09-20202) en verleent op basis van de bijkomende informatie uit het gesprek een 
negatief advies met betrekking tot de benoeming van Marco De Wolff als commissielid van de 
Vlaamse Toeleidingscommissie. 

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.

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité

2 Zie het schrijven “Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht bij elektronische 
procedure d.d. 02-09-2020” (met referentie 1100/RC/IB/gp/20/AdvRC04-09) d.d. 07-09-2020
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