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1. Welkom en situering door voorzitter Walter Vansteenkiste
De voorzitter heet iedereen welkom en situeert de themawerkgroep in de
werking
van
burgemeestersoverleg
Toekomstforum.
Hij
dankt
de
stafmedewerkers voor de degelijke voorbereiding.
Er volgt een korte voorstellingsronde van de leden en deskundigen.
De presentaties en documenten worden ter beschikking gesteld op
http://www.toekomstforum.be/themawerkgroep-welzijn-en-zorg.
2. Bespreking actieplan
De startnota met een voorstel van prioritaire thema’s wordt toegelicht door Koen
Neyens.
Sonia Van Wanseele vraagt naar het doel van de themawerkgroep. Volgens de
voorzitter is dit afstemming rond de beleidsthema’s zorg en welzijn (en lokaal
sociaal beleid) en ontwikkeling van een gezamenlijke strategie m.b.t. de
versterking van het aanbod in onze regio.
M.b.t. Lokaal sociaal beleid en eerstelijnszorg benadrukt Patrick De Saeger dat
het de bedoeling is dat de ondersteunende medewerkers van SEL Zorgnetwerk

Zenneland overgedragen worden naar de werking van de eerstelijnszones
(voorlopige zorgraden).
M.b.t. de regionale zorgzone geeft Koen Neyens kort toelichting over de oproep
voor pilootprojecten voor regionale zorgplatformen vanuit het Vlaams
Agentschap Zorg & Gezondheid. Het regionale zorgplatform bestaat uit een
aantal verplichte (eerder gespecialiseerde) zorgactoren, zoals de Logo’s, de
palliatieve netwerken en GGZ-netwerken (e.a.) en optionele partners zoals
ziekenhuisnetwerken. Pilootprojecten kunnen ingediend worden tot 11 november
en 4 pilootprojecten maken kans op een subsidie van 15.000 euro en begeleiding
door een transitiecoach.
Uit de verkenningsronde (zie verder) bleek dat een aantal actoren naar
Toekomstforum kijken om de vorming van dit regionaal platform te
ondersteunen.
Er wordt vastgesteld dat er in onze regio een dubbele uitdaging moet
gecombineerd aangepakt worden:
- zorgen voor een betere afstemming van de zorg en zorgaanbieders
- werken aan een gezamenlijke strategie voor een inhaalbeweging om de
achterstand van het welzijnsaanbod in de regio terug te dringen
Er wordt een mandaat gegeven aan de stafmedewerkers om een pilootproject
Regionale Zorgplatform uit te werken en te zoeken naar een verplichte partner
die het project wil indienen.
De vergadering gaat unaniem akkoord en geeft mandaat aan de
stafmedewerkers.
M.b.t. de integratie OCMW-gemeente merkt de voorzitter op dat de bestuurlijke
integratie tussen gemeente en OCMW niet van toepassing is op de
faciliteitengemeenten. Enerzijds wordt het OCMW-voorzittersoverleg
geheroriënteerd en wordt er afgestemd met Toekomstforum. Anderzijds geeft
Roel Verlinden, directeur Welzijnskoepel, aan dat voor de faciliteitengemeenten
een overleg van de OCMW voorzitter op de agenda blijft. Er wordt voor de
faciliteitengemeenten ook een overleg met de algemeen directeurs
georganiseerd, i.s.m. VVSG.
Vlaams Regeerakkoord
Jo Discart licht kort de belangrijkste maatregelen uit het Vlaams regeerakkoord
toe wat betreft zorg en welzijn. Naast de specifieke maatregelen m.b.t. welzijn,
geïntegreerde zorg en ondersteuning, is belangrijk dat er extra middelen voor de
regio komen, nl. via het Vlaamse Randfonds. Dit fonds bedraagt 4 miljoen euro
per jaar en zorg, welzijn en kinderopvang worden (naast onderwijs en
inburgering) genoemd als specifieke beleidsdomeinen om op in te zetten.
Ook belangrijk is de bevestiging van het lokaal bestuur als regisseur sociaal
beleid (op vlak van armoede, kinderopvang, lokaal sociaal beleid,
eerstelijnszorg,…). M.b.t. armoede krijg het lokaal bestuur ook de regierol voor

de ondersteuning van de lokale gezinscoach. De regering zal blijven inzetten op
Vlabinvest Zorg.
Op basis van verdere analyse kunnen ook een aantal andere effecten op de
lokale besturen verwacht worden, zoals mogelijke verschuivingen in kosten
waarbij OCMW als laatste vangnet fungeert (o.a. door het betalend maken van
inburgering voor nieuwkomers, het verbod voor mensen met een handicap om
woon- en leefkosten te betalen vanuit het persoonsvolgend budget, nietindexeren van de kinderbijslag,…).
Elise Moriau geeft aan dat CAW als sector reeds in gesprek ging met minister
Beke en dat die de boodschap gaf dat de lokale besturen geherfinancierd worden
(met 1 miljard over 5 jaar). CAW voelt zich de speelbal tussen het Vlaamse en
lokale bestuursniveau.
De voorzitter vindt dat de regio ondanks alle inspanningen onvoldoende kon
wegen om meer middelen te bekomen (gebrek aan politiek gewicht, nog te jong
als provincie,… ?). Mogelijk kan de slagkracht vergroot worden als we de
krachten bundelen met de voorzieningen van de sector zorg en welzijn.
Crisisopvang Haven 21
Elise Moriau geeft toelichting bij de noodsituatie van Haven 21, de enige
residentiële crisis- en noodopvang in de regio die dreigt gesloten te moeten
worden. Haven 21 werd in 2000 met steun van de provincie opgericht, omdat
Halle-Vilvoorde als enige Vlaamse regio niet beschikte over een
crisisopvangcentrum. Het biedt kortdurende residentiële opvang aan mensen in
psychosociale crisis (vb. uithuiszetting, relatiebreuk, ouder-kind conflicten,…)
voor periodes van 14 dagen. Sinds 2010 krijgt CAW het gebouw in Halle gratis
ter beschikking gesteld, sinds de overdracht van de provinciale bevoegdheid
Welzijn in 2018 is de situatie echter verslechterd. Het gebouw is uitgeleefd en
men zal het eind november moeten sluiten.
Op de middellange termijn is er een plan voor nieuwbouw van 10 à 11 studio’s in
Halle (en in de toekomst ook in Vilvoorde).
Voor de tussenperiode worden de lokale besturen en woonpartners opgeroepen
om mogelijke pistes en oplossingen te suggereren.
Deze crisissituatie kan ook een opportuniteit zijn om de noodopvang beter te
spreiden in de regio en uit te breiden.
Voor de korte termijn werd al gekeken naar mogelijkheden bij sociale
huisvestingsmaatschappijen en sociaal verhuurkantoren. Ook de optie van
bestaande woningen van Lokale Opvanginitiatieven werd bekeken (vb. in
Vilvoorde).
CAW kan zich engageren voor de (intensieve) begeleiding. Door de structurele
onderfinanciering heeft CAW Halle-Vilvoorde de voorbije jaren geen patrimonium
kunnen opbouwen, zoals andere CAW’s dat wel hebben kunnen doen.
Lokale besturen zien misschien mogelijkheden in hun patrimonium?

De voorzitter verwijst naar de vaststelling in zijn politiezone dat het intrafamiliaal geweld toeneemt en benadrukt de urgentie van de crisisopvang. Hij
stelt dat de crisisopvang de verantwoordelijkheid van alle besturen moet zijn.
Hij stelt voor om aan de stuurgroep van Toekomstforum voor te leggen om de
oproep op de burgemeestersconferentie van 18 december te brengen.
3. Stand van zaken Vlabinvest Zorg
Ann-Sophie Bakkers licht de werking en het aanbod van Vlabinvest Zorg toe.
Ze geeft terugkoppeling over de toegekende subsidiedossiers van 2018 (25
dossiers uit regio Halle-Vilvoorde en Vlaamse Rand, 18 uit regio Leuven) en gaat
in op het recente analyserapport van de provincie over de achterstand van het
zorg- en welzijnsaanbod.
Het effect van deze achterstand werkt ook door in de aanvragen 2019, zoals te
zien is aan het grotere aantal aanvragen uit de Leuvense regio.
Om te luisteren naar de noden bij de meest getroffen deelsectoren en te komen
tot een gezamenlijke strategie voor de aanpak van de achterstand voerden
Vlabinvest Zorg en Toekomstforum de voorbije weken verkenningsgesprekken.
Uit al deze gesprekken komen een 6-tal algemene knelpunten naar boven: de
ondercapaciteit
en
doorverwijzingsproblematiek,
de
nood
aan
meer
samenwerking, de tekorten in de infrastructuur, de programmatie op provinciaal
niveau, de mobiliteitsknoop en de taalproblematiek. Er werden ook een aantal
sectorspecifieke knelpunten gedetecteerd.
Er staan nog een aantal gesprekken op de agenda.
De voorzitter vraagt om na het afronden van de gesprekken een manier te
zoeken om een synthese van de uitdagingen naar de lokale besturen te
communiceren en verder na te denken over het plan van aanpak.
Sonia Van Wanseele heeft de knelpunten reeds ervaren, vnl. wat betreft de
programmatie die de inspanningen van lokale besturen (vb. rond kinderopvang)
niet volgt. Hierop zou moeten ingezet worden naar Vlaanderen toe.
Elise Moriau ziet nog een verklaring voor de historische achterstand in de
vroegere situatie van Brussel-Halle-Vilvoorde en de investeringen van Vlaamse
Gemeenschapscommissie in Brussel. Ze stelt voor om een bijkomende analyse te
doen naar de cliëntstromen vanuit Brussel.
Patrick De Saeger verwijst naar de beleidsplanning die momenteel uitgewerkt
wordt
op
niveau
van
de
eerstelijnszones.
Hij
gelooft
niet
dat
investeringssubsidies alleen het probleem kunnen oplossen en pleit ervoor om als
Toekomstforum de noden van de bevolking beter in kaart te brengen (vb. snelle
aangroei jongere populatie en noden op vlak van GGZ en kinderopvang) en
vanuit de regierol van de lokale besturen aanbieders te stimuleren om te
investeren.
Elise Moriau bevestigt dat de verjonging van de regio het probleem versterkt, het
crisismeldpunt van CAW wordt hiermee wekelijks geconfronteerd omdat men
onvoldoende kan doorverwijzen naar gepaste opvang in de regio.

De voorzitter stelt voor om de indicatoren (van kwetsbaarheid, zorgzwaarte en –
behoeften bij de bevolking) uit de verschillende eerstelijnszones ook in de
analyse mee te nemen.
De organisatie van een netwerk- of studiedag om de actoren van de regio samen
te brengen en de oprichting van een werkgroep om gericht actie te ondernemen,
zijn ene volgende stap.
4. Planning vergaderdata
De volgende vergadering wordt vastgelegd op 30 januari 2020 van 12 tot 14 uur
bij Haviland.
5. Varia
Er zijn geen varia.

