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6 februari 2012

Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 31-01'

2O12 inzake het nieuw beleid 2012.

Geachte heer Bursens

Getieve hierbij de adviezen vanwege het Raadgevend Comité bij het Vlaams
Agdntschap voor Personen met een Handicap te vinden m.b't. in rand vermetde
aangelegenheid. Het op diezetfde zitting uitgebrachte advies t.b.v. de Vlaams
mÍnister bevoegd voor Mobititeit inzake het voorontwerp van decreet tot
compensatie van de openbaredienstverptichting tot het vervoer van personen met

een handicap of ernstig beperkte mobititeit, wordt via een afzondertiik schriiven
opgestetd ten behoeve van minister Crevits.

1. Advies m.b.t. de door de ROG's ingediende zorgplannen in het kader van het

Uitbreidingsbeteid 20 1 2
Het Raadgevend Comité geeft een principieet gunstig advies m.b.t. de door de vijf
ROG's1 ingediende voorstetten van zorgptannen zoats voorgetegd aan het comité
bij nota DOC/RC/2012/31.01106.1, die, conform de Omzendbrief
Meerjarenptanning 2012-2014 d.d. 28 september 2011, tevens de volgende
etementen bevatten:

1- de respectieve tijsten van opstartende projecten in het kader van de VIPA'
buffer met het onderscheid tussen opstart in definitieve infrastructuur en
opstart als volwaardige ondersteuning in voortopige infrastructuur

Z. de aanwending, na besteding van de VIPA-buffer, van de resterende
provinciate budgetten conform de verdeting 4A/40/20 (resp.
pAB/pVC/RTHz), met dien verstande dat i.f.v. eventuele opstart van
thuisbegeteidingsdiensten GES3 de middeten voor 50% kunnen worden
voorafgánomenlan de middeten RTH en voor 50% van de middeten NRTH4.

í Regionale Overlegnetwerken (Zorgregie)
2 Peisoontijke-assistentiebudget/Persoonsvolgende Convenant/Rechtstreeks
Toeganketijke Hutp
' Gedrags- en emotionele stoornissen
4 Niet-rechtstreeks toeganketijke hulpvertening
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3. de respectieve procedures voor het toekennen van de 100Yo
personeetsnorm van bepaalde voorzieningen

4. de eventuete opstart van diensten voor thuisbegeleiding GES.

Het comité kan, ondanks de bedenkingen van de administratie, akkoord gaan met
de 400 extra begeteidingen voor de thuisbegeleidingsdienst voor personen mèt een
verstandelijke handicap ten voordete van jongeren met de dubbetdiagnose
verstandetijke handicap en GES (dit bovenop de gevraagde opstart van een
thuisbegeleidingsdienst GES). Votgens het eomité is dit voorstet van uitbreiding
immers niet strijdig met de bepatingen van de Omzendbrief van 28-09-2011.

M.b.t. de'door de ROG Limburg gesignaleerde probleem dat het voorziene
uitbreidingsbudget in2014 mogetijk ontoereikendzalzijn om de opstartende VIPA-
bufferprojecten van werkingsmiddelen te voorzien, verzoekt het Raadgevend
Comité de administratie om de evolutie van de bouwdossiers zorgvutdig op te
votgen, en de stand van zaken en (desgevattend bijgestetde) prognoses in januari
2013 opnieuw te evatueren.

Het Raadgevend Comité pteit ervoor dat de criteria m.b.t. de toekenning van de
í00%-personeetsnorm in de toekomst uniform voor heel Vtaanderen zouden worden
bepaatd. Dit moet voorkomen dat voor éénzetfde persoon met een handicap
naqrgetang de provincie waar hij wordt opgevangen een andere norm zou worden
vastgesteld. Deze 'centrale' criteriabepatÍng doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de ROG's mbt de wijze waarop de uitbreidingsmiddelen in de
respectievetijke provincies worden verdeetd.

Overeenkomstig de omzendbrief van 28-09-2011 zutten de middeten die
gereserveerd zijn voor de VlPA-buffer en die in juti 2012 nag niet benut zijn,
bijkomend toebedeeld worden voor de toekenning van PABIPVC. Deze middeten
zutlen niet voor RTH kunnen aangewend worden. Het Raadgevend Comité stétt
voor dat dit nog eens duidetijk aan de ROG's wordt gecommuniceerd.

Het Raadgevend Comité stett vast dat over het Uitbreidingsbeleid 2012 in
verschiltende richttijnen (Cf. de aparte richttijnen inzake RTH) is
gecommuniceerd, die uiteindetijk moeten samen gelezen worden. Met het oog op
het uitbreidingsbeleid 2013 en 2014 is het wensetijk dat de richtlijnen worden
gecoórdineerd. Ook pteit het Raadgevend Comité voor tijdige, duidelijke en
gecoórdineerde richttijnen voor het opstetten en uitvoeren van de
Persoonsvotgende Convenanten, waardoor bijsturingen achteraf vermeden
worden.

"o

Het Raadgevend Comité neemt atvast akte van de intentie van de administratie
om zo snel mogelijk een aangepaste communicatie aan de sector (inclusief de
Regionate Prioriteitencommissies) te doen inzake de toepassingsmodatiteiten PVC,
maar vraagt dat hierover voorafgaandetijk zou worden overtegd tijdens de
eerstvolgende zitting van de permanente werkgroep Zorg & Assistentie. Op het
Raadgevend Comité van februari kan hierover worden teruggekoppetd.
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2. Advies m.b.t. de verdeling van de Vlaamse middelen

Het Raadgevend Comité geeft een principieet gunstig advies m.b.t. het voorstet

van verdeting Uitbreidingsbeteid 2012 inzake de middeten op Vtaams niveau en

formuleert de votgende specifieke bedenkingen:
a) Het Comité betreurt dat de 3,5 mitjoen VIA 4-kredieten, te spreiden over 3

jaren (waarvan 750.000 euro voor Z01Z\, van de totale VAPH-

uitbreidingsmiddeten worden afgenomen, en dus niet bijkomend ter

beschikking worden gestetd vanuit een andere Vtaamse beteidspost.

b) Het Comité vraagt dat de versterking van het werknemersstatuut van de

PAB/PGB-assistenten nader zou worden geconcretiseerd via sociaat overteg

waarbij ook de budgethoudersverenigingen dienen betrokken te worden.

c) Het Comité apprecieert de versterking van de inctusieve

vrijetijdsbesteding, waardoor tegemoet gekomen wordt aan de eerdere

advisering door het Comité terzake.
d) Het Comité kan begrip opbrengen voor de extra middeten voor de

Provi nciate Coórdinatiepunten.
e) Het Comité vraagt dat de stimuiansen voor het sociaal ondernemerschap in

de toekomst niet beperkt zouden btijven tot de ambulante diensten.

Een tid merkt op dat geen bijkomende middeten zijn voorzien voor de betere

horrcrering van de MDT's. De Veranderingsmanager verduidelijkt dat deze niet

voorzien zijn omdat de voorbije jaren voor de MDT's verhoudingsgewijs reeds zeer

betangrijke inspanningen zijn geteverd. Het Raadgevend Comitá neemt hiervan

akte.

lk dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de
Vtaamse minister van Wetzijn, Votksgezondheid en Gezin.

Met de meeste hoogachting

Marleen Durnez
Voorzitter van het Raadgevend Comité


