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2 maart 2012

Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens

zijn zitting d.d. 28-02-201?-.

Geachte heer Bursens

Getieve hierbij de adviezen en bekommernissen vanwege het Raadgevend Comité
bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, uitgebracht op zijn
zitting van 28 februari jt., te vinden.

í. Bekommernis n.a.v. de mededeling inzake de Begrotingscontrole 20í 2
Het Raadgevend Comité nam kennis van het mogetijke voornemen van de Vtaamse
Regering om, op een aantal uitzonderingen na, in7O17 de indexering van de
werkingsmiddelen in de voorzieningensector te btokkeren (3,1 mitjoen euro).
Tevens wordt een besparing van 1,139 mitjoen euro op de aanvuttende middeten
Nationale Loterij overwogen, waardoor in 2012 minder of zelfs hetemaal geen

aanvuttende werkingsmiddeten beschikbaar zouden komen. Atdus zou op de
werkingsmiddeten van voorzieningen ongeveer 4,3 mitjoen euro worden bespaard.
Het Raadgevend Comité is hierover sterk verontrust.

Reeds in eerdere adviezen (van 28 september 2010 en 25 oktober 2011) heeft het
Raadgevend Comité gewezen op het feit dat een niet-toekenning van de
indexering van de werkingsmiddeten een cumutatief - en dus structureel - effect
heeft en voor voorzieningen ernstige financiële gevolgen heeft.
Na de niet-indexatie van de werkingsmiddelen in 2010, weer een 'indexsprong'
doorvoeren (de tweede in drie jaar tijd) zou een opnieuw een zware financiëte
ktap betekdnen.
Bovendien zijn in 2009 en 2010 atte kredieten van de Nationale Loterij nodig
gebteken voor investeringen en waren er geen middeten meer over om te verdelen
als aanvuttende werkingsmiddelen. Ook zouden door bovengenoemde
besparingsmaatreget voor 2011 opnieuw nauwetijks of geen aanvuttende
werkingskredieten van de Nationale Loterij meer beschikbaar zijn.
De cumutatie van indexsprongen enerzijds en het wegvallen van de aanvuttende
middeten van de Nationate toterij anderzijds, stett de voorzieningen voor nog
zwaardere financiëte probtemen. Het Raadgevend Comité is bevreesd dat
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uiteindetijk de kosten op een of andere manier op de gebruikers zutten verhaatd

worden en vreest dat de kwatiteit van de dienstvertening in het gedrang zal

komen. Het comité waardeert ten zeerste dat de minister het engagement is

nagekomen inzake de versterking van de personeelsomkadering. Toch wijst het

comité erop dat ondanks deze inspanningen mbt de personeetsomkadering, de

draagkracht van de voorzieningen zwaar aangetast dreigt te worden door de

voorgenomen besparingen op de werkingsmiddeten. Het Raadgevend Comité dringt

er dan ook op aan dat indien deze besparingsmaatregelen effectief worden

doorgevoerd, zal onderzocht worden wetke compensaties mogelijk zouden zijn'

Het comitéris tevens van oordeet dat in het kader van het Maatschappetijk Debat

Zorgvernieuwing nader zou worden gereftecteerd over de hervorming van het

financieringssysteem van voorzieningen, met inbegrip van de subsidiëring van de

werkingscomponent en het stelsel van persoontijke bijdragen (zoats ook reeds

gesuggereerd werd in het advies van 25 oktober 2011.)

2. Advies m.b.t. de wiiziging van het BVR í5-í2-1993

Het Raadgevend Comité onderschrijft het advies van de permanente werkgroep

Zorg&.Assistentie van 16 februari 2017 (zie nota INF/RC /17128.07/19 ats bijtage

2) inzake de voorstelten van aanpassing van het BVR í5-12-1993 tot vaststetting

van de algemene regels inzake het verlenen Van Vergunningen en erkenningen

door.rhet Vtaams Agentschap voor personen met een Handicap, zodat erkenningen

van erkenningen van onbepaatde duur mogetijk worden en

minderjarigenvoorzieningen vervotgondersteuning kunnen geven voor

jongvotwassenen t.e.m. de teeftijd van 25 jaar.

lk dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te witten overmaken aan de

Vtaamse minister van Wel,zijn, Votksgezondheid en Gezin.

Met de meeste hoogachting

Voorzitter van het Raadgevend Comité


