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Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 2110-2014.
Geachte heer Van Casteren
Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap heeft tijdens zijn zitting van 21 oktober 2014 de hiernavolgende
adviezen en bekommernissen geformuleerd. Het advies m.b.t. het ontwerp van
Omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2015werd u afzonderlijk bezorgd met het
schrijven d.d. 22-10-2014 met referte 1100/RC/JPVB/gp/14/AdvRC21-10-UB 2015.
1. Begroting 2014: Begrotingsboek Tweede Begrotingscontrole
(DOC/RC/2014/21.10/41)
Het Raadgevend Comité neemt akte van het boekdeel inzake de tweede
Begrotingscontrole 2014.
2. Advisering nota Wijzigingsbesluit Zorgregie
(DOC/RC/2014/21.10/45)
Het comité geeft een principieel gunstig advies m.b.t. het voorstel van
wijzigingsbesluit Zorgregie.
Het comité vraagt wel aandacht voor het feit dat de RPC de beslissingen tot niettoekenning van de status PTB en tot intrekking van de toegekende status PTB goed
moet motiveren, en dat de persoon met een handicap hiervan op de hoogte moet
worden gebracht.
Het is tevens bezorgd over de impact van de werkzaamheden van de toekomstige
HOC zorgregie op de concrete organisatie van de budgettoekenningen NRTH.
Het comité vraagt dat de Permanente Cel van 23 oktober 2014 zich nader zou
buigen over de verduidelijking van de huidige criteria inzake toekenning PTB, PVC
PTB en Noodsituatie (zie i.h.b. de opmerkingen conform het verslag). Het comité
zal de fundamentele bespreking van de prioriteringscriteria voeren n.a.v. de
volgende fase van de vernieuwing zorgregie..
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3. Advisering n.a.v. Evaluatie Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
(DOC/RC/2014/21.10/42)
Het comité neemt akte van de evaluatie RTH en van het advies van de permanente
werkgroep Zorg & Evaluatie. De administratie wordt verzocht rekening te houden
met de door het comité geformuleerde opmerkingen.
4. Advisering Wijzigend PAB-besluit
(DOC/RC/2014/21.10/46)
Het comité geeft een gunstig advies m.b.t. het voorstel van wijzigend PAB-besluit.
Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Met de meeste hoogachting

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité

