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Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting
d.d. 26-02-2019.
Geachte heer Van Casteren
Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn
zitting van 26 februari 2019 de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd.
1. Voorstel verdeling middelen RTH
DOC/RC/2019/26.02/10
Het comité geeft een unaniem positief advies m.b.t. het voorstel van verdeling van de uitbreidingsmiddelen
RTH in 2019, mits de 4 miljoen middelen voor reguliere uitbreiding RTH gedeeltelijk ook minderjarigen ten
goede moeten kunnen komen.
Het comité vraagt wel dat de administratie zou instaan voor de aansturing van het benodigde regionale
overleg i.f.v. het voorstel van verdeling van de beschikbare middelen onder de aanbieders van de
respectieve regio (zie punt 5.3 van de nota).
Het comité gaat er eveneens van uit dat het concrete resultaat van de regionale verdeling geen
‘onveranderlijke’ situatie voor de toekomst mag impliceren, zodat het in de toekomst ook voor andere
zorgaanbieders mogelijk moet zijn om in aanmerking te komen voor uitbreidingsmiddelen terzake.
2. Advisering OBVR ‘Bovenbouw GES+’
DOC/RC/2019/26.02/11
Het comité geeft een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende tekst van ontwerpregelgeving i.f.v. een
persoonsvolgende financiering van zorg en ondersteuning in een gespecialiseerde setting t.b.v. meerderjarige
personen met een handicap en een ernstige, complexe gedragsproblematiek.

3. Zorg en ondersteuning voor schoolverlaters met een handicap –deel 1 van een gezamenlijk actieplan
DOC/RC/2019/26.02/12
Het comité verwelkomt de door de minister genomen initiatieven inzake zorg en ondersteuning t.b.v. schoolverlaters
met een handicap en geeft een unaniem positief advies m.b.t. de ontwerpbrief aan de resp. directies van CLB’s,
scholen en internaten.
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4. Inzet middelen ‘zorgbudget voor personen met een handicap’ door VSB
DOC/RC/2019/26.02/13
Het comité neemt akte van de het overzicht inzake de middeleninzet van het ‘zorgbudget personen met
een handicap’ door de Vlaamse Sociale Bescherming, en vraagt dat hierover jaarlijks zou worden
gerapporteerd aan het comité.
5. Activiteitenverslag RC 2018
DOC/RC/2019/26.02/14
Het comité valideert zijn activiteitenverslag over het werkingsjaar 2018 met het oog op overmaking aan de
voogdijminister krachtens artikel 24 van het huishoudelijk reglement.
Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.
Met vriendelijke groeten

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité

