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Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens
zijn zit t ing d.d. 25-06-20í3.

Geachte heer Bursens

Het Raadgevend comité bij het Vlaams Agentschap voor personen met een
Harfdicap heeft tijdens zijn zitting van 25 juni 20í3, de hiernavotgende adviezen
en bekommernissen geformuteerd. Hierbij dient wetiswaar te worden opgemerkt
dat het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, en dat derhatve,
conform art. 15, 51 van het huishoudetijk reglement, geen formele adviezen
konden worden uitgebracht.

1. Advies m.b.t. goed bestuur en taalbeleid in voorzieningen
(DOC/RC/2O 1 3 r25.O6 tO7 l:

a) lnzake goed bestuur: Het Raadgevend comité is akkoord met de inhoud
van het tekstvoorstel. Het comité stuit zich aan bij de tegistieke
bekommernissen geformuleerd in het advies van de permanente
werkgroep Torg &. Assistentie. overtappingen met de huidige regetgeving
worden best vermeden. Aangezien de eerste drie en de laatste drie punten
van het tekstvoorstet m.b.t. goed bestuur reeds elders in het
kwatiteitsdecreet zijn opgenomen, wordt geadviseerd dat de nieuwe
regetgeving zich zou beperken tot de drie middetste puntení. In de nota

1 "De voorziening moet een kwaliteitsvol en transporant beteid voeren op het vlak
van:
c haar bestuur en de samenstelling, bevoegdheden en taakafbakeningvan de

verschillende bestuursorgonen, te weten de algemene vergadering, de raad
van bestuur, het dogelijks bestuur en de directie;

. de procedure inzake werving en ondersteuningvan bestuurders en de
pri ncipes inzake hun profi e l, competenti es, engagement, i ntegri tei t,
o naf h an ke li j khe i d, ve r goed i ng, onve r e ni gbaar hed e n, b e lan ge ico nf ti cte n ;
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aan de Vtaamse Regering kan dan expticiet worden verwezen naar de
reeds getdende bepalingen .

b) Inzake taatbeteid: Het comité merkt op dat de focus op de kennis van het
Nedertands vanwege zorgactoren van buitenlandse origine in de sector
personen met een handicap (nog) geen probtemen stett. Op dit ogenbtik
stelt zich veeleer de vraag hoe de competenties van zorgactoren kunnen
worden verhoogd om te kunnen omgaan met de diversiteit aan taten en
cutturen van c[iënten van buitenlandse origine. Niettemin kan het comité
er zich in vinden dat een taatbeteid ten behoeve van werknemers van
bqitenlandse origine proactief kan worden opgenomen ats bijkomende
indicator voor een kwatitatieve zorg. Het comité heeft geen opmerkingen
bij het tekstvoorstet.
Wet heeft het comité vragen bij de wijze waarop voorzieningen zutlen
worden ondersteund bij dit taatbeteid. Er kan/mag zeker niet verwacht
worden van voozieningen (of netwerken van voorzieningen) dat nizelf
zouden moeten instaan voor de organisatie van Nedertandse taatcursussen.

2. Bekommernis m.b.t. de gevolgen van de interne staatshervorming
(aangebracbt als variapunt):

Het comité is verontrust over het gebrek aan transparantie inzake de wijze
waarop de middeten die tot hiertoe door de provincies ter beschikking werden
gestetd aan de sector van personen met een handicap, ingevotge de interne
staatshervorming a[ dan niet gecontinueerd zullen worden vanaf 1 januari 2014.
Het vraagt ook duidelijkheid wetke toetagen voortaan door het Vlaamse niveau ,
en welke door het provinciate bestuursniveau zulten worden gedragen.
Het comité wenst bovendien aan te dringen op een garantie dat de middeten die
de provincies thans ter beschikking stetten voor infrastructuur aan VAPH-
voorzieningen (aanvuttend aan de VIPA-betoetaging) zouden worden
gecontinueerd, ongeacht deze kredieten vanaf 2014 door het Vipa-agentschap, het
VAPH, dan wel door de provincies (onder hun imputsbeteid] ter beschikking zouden
worden gestetd.

3. Bekommernissen mbt de RPC-werking:

Naar aanteiding van de probtematiek van de RPC in Oost-Vtaanderen dringt het
Raadgevend Comité erop aan dat overteg wordt gepleegd, niet atteen met de
gebruikersmaar met atte actoren die in dit proces betrokken ziJn. Het Raadgevend
Comité meent ook dat snel werk moet worden gemaakt van een aanpassing van de
zorgregie in het ticht van de persoonsvolgende financiering.

. de voorbereiding, frequentie, besluitvorming, opvolging en verslaggeving van
vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering en de
communicatie doaraver. (. / ..)

De voarziening maet deze beleidvoering schrifteliik kunnen aantonen en ze
bekend maken aan haar belanghebbenden, onder meer aan de hand van haar
statuten, huishoudeli j ke reglement en ve rslagen van bestuursorganen. "
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lk Sank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te witlql overmaken aan de
Vtaafnse minister van Wetzijn, Votksgezondheid en Gezin.

luiet de meeste hoogachtlng

Voorzitteg van het Raadgevend Comité


