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2012
3 december
Comitéuitgebrachttijdens
van het Raadgevend
Adviezenen bekommernissen
zijn zittingd.d. 27-11-2012.
GeachteheerBursens
voor Personenmet een
Comitébij het VtaamsAgentschap
Het Raadgevend
Harldicap,heeft tijdens de zitting van27 november20í2 volgendeadviezen
uitgebracht:
in te voerenbij
Jr^.b.t.de vraagvan VGPHom êen handtekeningplicht
1.
aanvraagvan een prioritair te behandetendossier(PTB)
(DOC/RC/20
12t 23.r O| 431:
vande
Comitéonderschrijftunaniemde bekommernissen
Het Raadgevend
gebruikersbij het opstettenvan het dossieren de checktistvoor een PTB.Het is
dezechecklistinvult in goedoverteg
bijzonderbetangrijkdat de contactpersoon
permanente
cel om eenbijkomend
met de gebruiker.Het voorstelvande
te voorzienwaaruitzoubtijkenof en in wetkematede gebruiker
aanvinkvetd
garanties.Het
€omité onvotdoende
betrokkenwerd, biedt votgenshet Raadgevend
te zoeken
een
werkwijze
om
Permanente
aan
de
Cel
Vraagt
Raadgevend
Comité
gebruiker,
van
de
verptichttot effectievebetrokkenheid
die contactpersonen
bijvoorbeetddoor de verplichtingop te leggenom een kopievan de checktistaan
de gebruikerte bezorgen.
2.

U.?.a.het zorgzwaarte-instrument:

protocolA
heeft het onderzoekm.b.t. het zorgzwaarte-instrument
Destudiedienst
van het
vergaderingen
en nadienProtocotB toegetichtop verschillende
vande
Comité.Het Comitéstuitzichaanbij de bevindingen
Raadgevend
van het instrument,zoats
Devatiditeiten de betrouwbaarheid
expertengroep.
bijgestetdin de toopvan het onderzoek,is op votdoendewijze aangetoonden kan
personenmet een handicap.M.b.t.
voorde votwassen
atduswordengehanteerd
nog
protocotB is een vervolgonderzoek
naarverschitlendesubdoetgroepen
accuraat
voor aue subgroepen
om na te gaanof de beslissingsregels
aangewezen

3 december2012 . Pagina2

Comitédat een goedeopvotgingen een
zijn. Ook benadrukthet Raadgevend
is en waar nodigtot bijsturingenmoet
noodzaketijk
instrument
het
evatuatievan
kunnenteiden.
Votgendestappenzijn:
zorgnodenkan
f. Nagaanop wetke wijze het 771naarfinancieringvan vastgestetde
leiden.
ll. Hoe het ZZl wordt ingezetin de procedurevan inschrijvingen evatuatie'
3.

TypemoduleringlJH(DOC/RC/2O12/27.11/54)

Comitéstuit zich aan bij de bevindingenvan de permanente
Het Raadgeyend
Comitékan instemmenmet de voorgestetde
werkgroeplJH. Het Raadgevend
typemodutes.Dezemodutesmoetenevenwelnogverderworden aangevutdmet
duidetijk omschrevenacties.
Comitévraagt met aandrangom te wakenover de coherentiemet
Het Raadgevend
andereontwikketingendie voorzienzijn in het perspectiefplan2020,met name:
- sporende typemodutesmet de criteria voor rechtstreekstoeganketijke
hutpvertening?
- wordt de ftexibetewerkingvan de MFC'sgewaarborgd?
financiering?
- hoe matcht de typemoduteringmet de voorzienepersoonsvotgende
(DOC{RC{?
4. u OntwerpbesluitD|O/GeïhtegreerdWonen/BeschermdWonen
o12t27.11t56)
Comitégeeft positiefadvies.
Het Raadgevend
Ontwerp van programmatiebesluitResidentiëlesector
5.
(DOC/RC/2012
/ 27.11/ 57)
Comitégeeft positiefadvies.
Het Raadgevend

lk dank u bij voorbaatom deze adviezentevenste willen overmakenaan de
en Gezin.
Vtaamseministervan Wetzijn,Votksgezondheid
Met de meestehoogachting

MarteenDurnez
Comité
Voorzittervan het Raadgevend

