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Adviezenen bekommernissen
van het Raadgevend
Comitéuitgebrachttijdens
zijn zittingd.d. 25-06-20í3.
Geachteheer Bursens
Het Raadgevend
comité bij het VlaamsAgentschap
voor personenmet een
Harfdicap
heeft tijdenszijn zittingvan25 juni 20í3, de hiernavotgende
adviezen
en bekommernissen
geformuteerd.
Hierbijdient wetiswaarte wordenopgemerkt
dat het vereisteaanwezigheidsquorum
niet werd bereikt,en dat derhatve,
conformart. 15,51vanhet huishoudetijk
reglement,geenformeleadviezen
kondenwordenuitgebracht.

1.

Adviesm.b.t. goedbestuuren taalbeleidin voorzieningen
(DOC/RC/2O
13r25.O6tO7l:
a) lnzakegoedbestuur:Het Raadgevend
comitéis akkoordmet de inhoud
van het tekstvoorstel.Het comité stuit zich aan bij de tegistieke
geformuleerd
bekommernissen
in het adviesvande permanente
werkgroepTorg&.Assistentie.
overtappingen
met de huidigeregetgeving
wordenbestvermeden.Aangezien
de eerstedrie en de laatstedrie punten
van het tekstvoorstetm.b.t. goedbestuurreedseldersin het
kwatiteitsdecreet
zijn opgenomen,
wordt geadviseerd
dat de nieuwe
regetgeving
zichzoubeperkentot de drie middetstepuntení.In de nota

1

"De voorziening moet een kwaliteitsvol en transporant beteid voeren op het vlak
van:
c haar bestuur en de samenstelling, bevoegdhedenen 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 el, competenti es, engagement, i ntegri tei t,
onafhankeli j khei d, ver goedi ng, onver enigbaarheden, b e lange ico nf ti cten
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aan de VtaamseRegeringkan dan expticietwordenverwezennaarde
reedsgetdendebepalingen.
b) Inzaketaatbeteid:Het comité merkt op dat de focusop de kennisvan het
vanwegezorgactorenvan buitenlandseoriginein de sector
Nedertands
personenmet een handicap(nog)geen probtemenstett. Opdit ogenbtik
kunnen
vanzorgactoren
stelt zichveeleerde vraaghoede competenties
en
aan
taten
met
de
diversiteit
kunnen
omgaan
verhoogd
om
te
worden
kan
het
comité
cutturenvan c[iëntenvan buitenlandseorigine. Niettemin
er zich in vindendat een taatbeteidten behoevevan werknemersvan
atsbijkomende
origineproactiefkanwordenopgenomen
bqitenlandse
indicatorvoor een kwatitatievezorg. Het comité heeft geenopmerkingen
bij het tekstvoorstet.
zutlen
Wet heeft het comitévragenbij de wijze waaropvoorzieningen
bij dit taatbeteid.Er kan/magzekerniet verwacht
wordenondersteund
dat nizelf
wordenvanvoozieningen(of netwerkenvanvoorzieningen)
taatcursussen.
van Nedertandse
zoudenmoeteninstaanvoorde organisatie

2.

Bekommernism.b.t. de gevolgenvan de interne staatshervorming
(aangebracbt
als variapunt):

Het comité is verontrustover het gebrekaantransparantieinzakede wijze
waaropde middetendie tot hiertoedoor de provinciester beschikkingwerden
gestetdaande sectorvan personenmet een handicap,ingevotge
de interne
zullenwordenvanaf1 januari2014.
a[ dan niet gecontinueerd
staatshervorming
Het vraagtookduidelijkheidwetketoetagenvoortaandoorhet Vlaamseniveau,
zultenwordengedragen.
en welke door het provinciatebestuursniveau
Het comitéwenstbovendienaante dringenop eengarantiedat de middetendie
stettenvoorinfrastructuuraanVAPHde provinciesthanster beschikking
(aanvuttend
zoudenworden
aande VIPA-betoetaging)
voorzieningen
het
gecontinueerd,ongeachtdezekredietenvanaf2014door het Vipa-agentschap,
provincies
(onder
zouden
ter
beschikking
hun imputsbeteid]
VAPH,dan wel door de
wordengestetd.

3.

mbt de RPC-werking:
Bekommernissen

dringthet
van de RPCin Oost-Vtaanderen
vande probtematiek
Naaraanteiding
Raadgevend
Comitéeropaandat overtegwordt gepleegd,niet atteenmet de
gebruikersmaar
met atteactorendie in dit procesbetrokkenziJn.Het Raadgevend
van de
Comitémeentook dat snelwerk moet wordengemaaktvan een aanpassing
financiering.
zorgregiein het ticht van de persoonsvolgende
.

van
de voorbereiding,frequentie, besluitvorming,opvolgingen verslaggeving
vande raad vanbestuuren de algemenevergaderingen de
vergaderingen
communicatiedoaraver.(. / ..)
De voarzieningmaetdeze beleidvoering schrifteliik kunnenaantonenen ze
bekendmakenaan haar belanghebbenden,onder meer aan de hand van haar
j ke reglementen verslagenvanbestuursorganen.
"
statuten, huishoudeli
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lk Sanku bij voorbaatom dezeadviezentevenste witlql overmakenaan de
en Gezin.
Vtaafnseministervan Wetzijn,Votksgezondheid
luietde meestehoogachtlng

Comité
Voorzittegvan het Raadgevend

