THEMAWERKGROEP TOEKOMSTFORUM ZORG EN WELZIJN
Verslag derde themawerkgroep Toekomstforum zorg en welzijn
Datum: 23/06/2016
Uur: 12.00 uur
Plaats: Haviland, Zellik.
Aanwezig:
Walter Vansteenkiste, Micheline De Mol, Karina Rombouts, Sonia Van Wanseele, Erwin Daenen, Elise
Moriau (CAW Halle-Vilvoorde) en Koen De Reu.
Verontschuldigd:
Greta Cochez, Pascale Hoste, Marion Jansen, Geert Van den Bossche, Christine Hemerijckx en Sonja
Bosmans.
1. Agendapunten:
1. Verwelkoming door voorzitter Walter Vansteenkiste en duiding doel van deze werkgroep;
2. Goedkeuren verslag vorige vergadering;
3. Overzicht vorige verslagen + bemerkingen en conclusies;
4. Toelichting door Erwin Daenen, diensthoofd Welzijn provincie Vlaams-Brabant, over de
afbouw van de provinciale initiatieven en toekomstmogelijkheden;
5.Toelichting door Erwin Daenen over de afbakening van de zorgregio’s;
6. Toelichting door Elise Moriau, directeur van CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), over
de precaire situatie om de dienstverlening in 2017 verder te kunnen zetten;
7. Toelichting door Koen De Reu, beleid- en communicatieadviseur Haviland, over de link met
zorg in de ESF-oproep ‘Versterkt streekbeleid’;
8. Aanzet tot samenwerkingsverbanden (inspiratie uit West-Vlaanderen);
9. Afspraken betreffende verdere werking (korte termijnacties)
10. Volgende bijeenkomst werkgroep.
2. Bespreking agendapunten:
1. Voorzitter Walter Vansteenkiste heet iedereen welkom. De voorzitter geef meer duiding bij
het doel van deze werkgroep. Het is niet de bedoeling dat vanuit deze werkgroep concrete
acties worden uitgewerkt. Deze werkgroep moet de problemen in de zorg- en welzijnssector
op korte en middellange termijn signaleren aan de burgemeesters. De 35 burgemeesters
kaarten de meegedeelde grieven aan bij de hogere overheden om zo de gevraagde middelen
naar Halle-Vilvoorde te krijgen.
2. Het verslag van de vorige themawerkgroep wordt goedgekeurd.
3. De voorzitter vat de belangrijkste conclusies uit de vorige bijeenkomsten (twee
themawerkgroepen en de klankbordgroep van 28.10.2015) samen:
De historische zorgachterstand in Halle-Vilvoorde is nog lang niet ingehaald. Hieronder de 5 sectoren
waarin de tekorten het grootst zijn:
 jeugdzorg;
 crisisopvang;
 ouderenzorg (deels ingehaald);
 (jeugd)psychiatrie;
 thuiszorg/zorgloketten.
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Algemeen wordt vastgesteld dat niet alle kansen in de zorgsector ten volle worden benut in HalleVilvoorde. Zo kan de samenwerking in de regio tussen bijvoorbeeld het CAW en de OCMW’s beter.
Dat komt hoofdzakelijk door een gebrek aan middelen en personeel bij het CAW Halle-Vilvoorde (zie
verder in het verslag). In de woonzorgsector worden vooral initiatieven genomen door de
privésector. Misschien kunnen de gemeentebesturen in de toekomst als regulator optreden?
De samenwerking met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) verloopt allesbehalve vlot in de
regio. Dat heeft vooral te maken met het beroepsgeheim waardoor gemeenten niet of vaak te laat
op de hoogte worden gebracht over probleemgevallen. In Asse verloopt de samenwerking met het
CLB wel vlotter sinds de oprichting van ‘Het huis van het kind’.
Erwin Daenen vult aan dat vanuit Vlaanderen twee VTE’s zijn toegezegd voor Vlaams-Brabant (1
medewerker voor Brussel en de Rand en 1 medewerker voor Vlaams-Brabant) om schooluitval te
vermijden. Die twee VTE’s worden tewerkgesteld bij het CLB. De definitieve financiering zou tegen
september 2016 moeten rond zijn. Door die extra personeelsinzet zou de dienstverlening voor de
Time-outprojecten moeten verdubbelen van 30 à 40 leerlingen per jaar naar 60 à 80 scholieren.
4. Afbouw van de provinciale initiatieven en toekomstmogelijkheden
De Vlaamse regering heeft beslist om de huidige werking van de provincies rond de
persoonsgeboden thema’s (oa zorg en welzijn) met een jaar te verlengen. De huidige dienstverlening
van de dienst Welzijn van de provincie Vlaams-Brabant stopt op 31 december 2017. Daarna wordt
deze dienst overgeheveld naar Vlaanderen. Vragen over het bestaande aanbod blijven mogelijk.
Toekomst
Het ziet er naar uit dat het beloofde investeringsfonds voor Halle-Vilvoorde van 2,5 miljoen euro er
komt vanaf 1 januari 2018. Vlaanderen zal, onder de vorm van een Autonoom Provinciebedrijf,
Vlabzorginvest opnemen onder de vleugels van het reeds bestaande Vlabinvest. Via Vlabzorginvest
zal kapitaal en grond beschikbaar gemaakt worden om nieuwe zorginitiatieven, en dus bijkomende
plaatsen, te realiseren. Het gaat voornamelijk om het aantal plaatsen in woonzorgcentra en
serviceflats te vergroten. Hetzelfde geldt voor het aantal plaatsen in de kinderopvang. Onderliggend
is het de bedoeling om meer op maat te werken van de lokale besturen. Erwin Daenen doet dan ook
een oproep om imput te geven over de noden en behoeften vanuit Halle-Vilvoorde omtrent
toekomstige voorzieningen. De oprichting van Vlabzorginvest is een kans om rond dit thema meer
intergemeentelijk te gaan samenwerken in de nabije toekomst. Hierbij dient ook rekening gehouden
te worden met de verschuiving van de middelen naar het individu waarbij iedere persoon in de
toekomst zelf een zorgbudget zal toegewezen krijgen.
5. Toelichting door Erwin Daenen over de afbakening van de zorgregio’s
In 2014 hebben de provincies de opdracht vanuit Vlaanderen gekregen om de regio-indeling van de
zorgregio’s in Vlaanderen te bewaken. Op dit moment worden de zorgregio’s in Vlaanderen
herbekeken. De provincies zelf zijn hier niet meer bij betrokken. Blijkbaar komt de vraag voor een
herindeling voornamelijk uit de hoek van de huisartsenkringen. Het gevolg voor Vlaams-Brabant zou
zijn dat er 6 zorgregio’s zullen komen ipv de 4 bestaande. Alle OCMW’s uit Halle-Vilvoorde zouden in
juni een mailing gekregen hebben vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid om hun advies te geven
tegen 15 juli 2016 over het kaartje met daarin het voorstel voor het kleinstedelijk en
regionaalstedelijk niveau (zie kaartjes als bijlage). Voor de ‘blanco’ gemeenten wordt de input van de
lokale besturen gevraagd. Vanuit de het Toekomstforum wordt geadviseerd om de provinciale
grenzen te respecteren. Als bijlage vinden jullie hierover een begeleidende brief en het Excelbestand.
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6. Toelichting door Elise Moriau, directeur van CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), over de
precaire situatie om de dienstverlening in 2017 verder te kunnen zetten
In 2014 werden CAW Delta en CAW Vilvoorde vanuit Vlaanderen verplicht om te fuseren. Met als
gevolg dat het CAW Halle-Vilvoorde de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde moet bedienen en de
gemeente Tervuren evenwel zonder extra middelen. In vergelijking met Vlaanderen heeft het CAW
Halle-Vilvoorde 1,2 VTE per 10.000 inwoners ten opzichte van het Vlaams gemiddelde van 2 VTE’s
per 10.000 inwoners. In vergelijking met het CAW regio Leuven heeft het CAW uit onze regio 60
VTE’s minder. De Raad van Bestuur van het CAW Halle-Vilvoorde besliste na deze fusie om de
opgebouwde reserves van de afgelopen jaren te investeren in 8 extra VTE’s om een minimale
dienstverlening te kunnen garanderen over heel de regio (zie kaartje). De reserves zullen tegen eind
2016 echter opgesoupeerd zijn. Indien het al 10 jaar geleden beloofde extra geld vanuit Vlaanderen
niet komt, zullen 8 VTE’s op 1 januari 2017 op straat staan. Hierdoor zou de minimale dienstverlening
in onze regio nog verder afgebouwd worden.
Voorzitter Walter Vansteenkiste belooft dat hij de precaire situatie van het CAW Halle-Vilvoorde
prioritair op de politieke agenda van de stuurgroep van het Toekomstforum zal zetten.
7. Toelichting door Koen De Reu, beleid- en communicatieadviseur Haviland, over de link met
zorg in de ESF-oproep ‘Versterkt streekbeleid’
Binnen het Toekomstforum wordt, als gevolg van het gewijzigd streekbeleid van de
Vlaamse regering, een zesde Themawerkgroep ‘Werk en Economie’ opgericht die zich zal
buigen over sociaaleconomisch streekbeleid. In het ESF-voorstel zijn er acties voorzien met linken
naar zorg en welzijn (zie bijlage). Verwacht wordt dat dit project ten laatste op 15 juli 2016, vlak voor
het zomerreces, wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering. Indien dit het geval is, brengen we
alle mogelijke betrokkenen zo snel mogelijk op de hoogte en kan de uitwerking van de acties in
september 2016 van start gaan. Wordt vervolgd.
8. Aanzet tot samenwerkingsverbanden (inspiratie uit West-Vlaanderen)
Als bijlage een document van de oprichting van W13 (regio Kortrijk/werkingsgebied intercommunale
Leiedal) dat ter inspiratie kan dienen om de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende
actoren in de zorg- en welzijnssector te bevorderen.
3. Acties
Korte termijn
1. Het sturen van een begeleidende brief naar de 35 colleges van Halle-Vilvoorde om feedback
te geven over de nieuwe zorgregio’s;
2. De problematiek van CAW Halle-Vilvoorde bij de hogere overheid aankaarten.
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4. Resultaten besproken acties
Nvt
5. Besluiten
Voorzitter Walter Vansteenkiste bedankt de aanwezigen voor de constructieve vergadering. Hij stelt
voor om de werkgroep in september bij elkaar te roepen om de eindconclusies op te stellen. Die
conclusies zullen de burgemeesters aankaarten bij de hogere overheid.
6. Vervolgstappen
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 22 september 2016, van 12 tot 14 uur in de
kantoren van Haviland intercommunale, Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik.

Koen De Reu
Secretaris

Walter Vansteenkiste
Voorzitter
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