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Zorg, Wonen en Kinderen

Nieuwsbrief 13 juli 2017
Beste lezer,
Na drukke laatste weken zit het parlementair jaar er weer op. Vooruitkijken naar vakantie
hoort er dan bij, maar toch ook even terugblikken op het voorbije jaar. 'Wat heb ik kunnen
realiseren? Waar heb ik kunnen bijdragen aan onze samenleving?', zijn vragen die ik me
daarbij stel. Want dat moet toch het doel blijven van iedereen die zich politiek engageert:
Hoe kan ik op een positieve manier bijdragen aan het welzijn en samenleven van wie in
Vlaanderen woont? Voor de thema' s waar ik me vooral mee bezig houd, richt die vraag
zich dan specifiek naar kinderen en jongeren, en naar kwetsbare mensen in onze
maatschappij.
Tevreden ben ik alleszins met de goedkeuring van mijn voorstel van decreet op het
externe toezicht en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor
vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren. Zo bieden we meer
rechtswaarborgen aan minderjarigen die van hun vrijheid zijn beroofd. Hartverwarmend
klonk het toen het Kinderrechtencommissariaat recent in de commissie welzijn liet weten
dat zich niet minder dan 120 kandidaten aanboden als vrijwillige maandcommissaris. Het
KRC werkt momenteel hard om het decreet in het najaar op een goede manier van start te
laten gaan.
Met de goedkeuring van mijn voorstel van decreet tot afschaffing van het attest van
draagkracht in de gezinsopvang zetten we dan weer een stap in de richting van minder
administratieve lasten in de kinderopvang.
Eerder dit werkjaar werd mijn voorstel van decreet op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging goedgekeurd. Daarmee is het voor lokale besturen mogelijk geworden om
ecologische urnenvelden en natuurbegraafplaatsen voor het uitstrooien van as in te
richten. Hiermee komen we tegemoet aan de stijgende vraag naar een meer persoonlijke
invulling van de laatste rustplaats en de evolutie naar het steeds meer op zoek gaan naar
natuurvriendelijkere alternatieven daarvoor.

Verder maakte ik, in uitvoering van mijn eerdere conceptnota, werk van een concreet
voorstel van decreet met betrekking tot de flexibele erfenissprong. Daarbij kan iemand die
erft van zijn ouders binnen het jaar een deel of het geheel van de nalatenschap kosteloos
doorschenken aan zijn kinderen. Zo willen we de druk op de oorspronkelijke erfgenamen
doen afnemen, en tegelijkertijd meer mogelijkheden creëren voor jongere generaties om
hun eigen woning te verwerven of renoveren. Ik hoop de volgende maanden verder
draagvlak te vinden om dit decreet in het parlement te kunnen laten goedkeuren.
Met de grote vakantie in het vooruitzicht, kwam de voorbije weken ook het thema
buitenschoolse kinderopvang onder de aandacht. Voor heel wat ouders blijkt het immers
niet altijd evident om 2 maanden lang opvang te voorzien voor de kinderen. Daarom werk
ik momenteel verder aan een decreet buitenschoolse kinderopvang. Daarin zullen de
gemeenten een regierol krijgen om met partners een aanbod uit te werken. Ouders
moeten voldoende opvangmogelijkheden krijgen, en voor de kinderen zelf moet de vrije
tijd op een leuke manier kunnen worden ingevuld.
Vooraleer de vakantie begon, moesten de meeste scholieren en studenten eerst nog de
moeilijke periode van toetsen en examens door. Ook zelf werd ik onderworpen aan een
toets, nl de ovsg-toets. Zo ondervond ik op welke manier de toets alle vaardigheden uit de
leerplannen in kaart brengt.
Recent werd ik aangeduid als voorzitter van de commissie grensoverschrijdend gedrag in
de sport. Vanaf september zal deze commissie onderzoek voeren naar
grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld.
In Zoersel blijven we inzetten op zorg met onder andere de lancering van het
Geïntegreerd Breed Onthaal.
En ook CD&V Zoersel zit niet stil. Met het project ‘Bij ons in Zoersel’ willen we graag het
gesprek aangaan met de Zoerselaar. Zo willen we samen met de Zoerselaars komen tot
een gedragen verkiezingsprogramma tegen 2018.
Maar eerst is er nu een periode waarin ook u het hopelijk wat rustiger aan kan doen:
misschien hebt u verre reisplannen, misschien geniet u graag in uw eigen vertrouwde
omgeving. In Zoersel is er alleszins weer heel wat te beleven: zo zijn er opnieuw
parkavonden in Halle, en de buurtbabbels zijn ook dit jaar weer een vaste waarde op
dinsdagavond. Geniet van de vakantie, van de tijd voor mensen om u heen en misschien
komen we mekaar wel tegen op één of ander zonnig terras.
Alvast veel leesplezier!

Commissie gaat
grensoverschrijdend gedrag in de
sport onderzoeken
Naar aanleiding van de getuigenissen over
misbruik van jonge judoka’s door hun coaches
heeft het Vlaams Parlement een bijzondere
commissie opgericht die het
grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld
gaat onderzoeken. Ik zal hierbij de rol van
voorzitster van deze commissie opnemen.
Vorige week organiseerden we de eerste vergadering zodat
we nog voor de zomer een werkschema hebben kunnen

vastleggen. De commissie wil de aard en omvang van
grensoverschrijdend gedrag onderzoeken. Daarnaast wil ze
nagaan of er in de huidige situatie genoeg ruimte is waar
slachtoffers terecht kunnen als er problemen zijn. Tevens
moet de commissie ook in kaart brengen waar de grootste
risico's zitten voor grensoverschrijdend gedrag. Maar er zijn
ook voorbeelden van sectoren er organisaties die goed
georganiseerd en goed gestructureerd zijn om
grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Laat ons zien wat
we daaruit als positieve elementen kunnen halen.
Snel resultaat boeken
Het doel van de commissie moet zijn een aantal
aanbevelingen te formuleren. Het kan bijvoorbeeld gaan over
aanbevelingen die weergeven hoe sportorganisaties
preventiever kunnen werken om grensoverschrijdend gedrag
tegen te gaan. De commissie wil ook tot een procedure
komen om krachtiger op te treden als het toch fout loopt.
Daarvoor zal de commissie intensief samenwerken met
sportorganisaties en de federaties. Doelstelling is tegen het
einde van het jaar het rapport van de commissie klaar te
hebben.

Schrapping attest van
draagkracht goedgekeurd
Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 5
juli werd een wijziging van het decreet houdende
de organisatie van kinderopvang van baby’s en
peuters goedgekeurd. Met dit voorstel van
decreet, waarvan ik hoofdindiener was,
schrappen we het attest van draagkracht.
Attest van draagkracht
Het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van
kinderopvang van baby’s en peuters bevatte de volgende
bepaling: “Wat de vergunning voor gezinsopvang en voor
opvang aan huis betreft, beschikt de organisator voor de
kinderbegeleider (…) over een attest draagkracht. Dit attest
bevat minstens de beslissing van een organisatie die na
onderzoek heeft vastgesteld voor hoeveel tegelijk aanwezige
kinderen de kinderbegeleider draagkracht heeft om ze op te
vangen. Onder draagkracht wordt verstaan: de bekwaamheid
om aan kinderopvang te doen, rekening houdend met de
fysieke en psychische conditie van de kinderbegeleider en
met het geheel van ondersteunende en belastende factoren
in de context van de kinderbegeleider, zoals gezinssituatie,
sociaal netwerk en infrastructuur.
Evolutief gegeven
In de praktijk is het voor ondersteunende organisaties moeilijk
om de draagkracht, die veranderlijk is en dus als een evolutief
gegeven kan worden beschouwd, vast te leggen in een attest.
Ik wil met dit voorstel van decreet wel benadrukken dat het
belangrijk blijft dat de organisator van kinderopvang de
draagkracht van de kinderbegeleider nagaat, maar we
schrappen wel de formele voorwaarde dat men moet
beschikken over een attest. Minder administratieve belasting
dus!

Meer en snellere controles op
belastingaangiften voor
erfenissen
Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse
Belastingdienst verantwoordelijk voor de inning
van de Registratie- en Successierechten. Uit een
rapport van het Rekenhof van 2016 bleek dat de
belastingaangiftes van erfenissen in het verleden
nauwelijks werden gecontroleerd. Mogelijk is
Vlaanderen zo heel wat inkomsten misgelopen.
Vlaams minister van Begroting en Financiën,
Bart Tommelein beloofde beterschap met
betrekking tot de controles op de
belastingaangiftes van erfenissen. Intussen
werkte Vlaanderen een procedureboek uit voor
controles, en werden ook tal van dossiers met
betrekking tot overlijdens van voor 2014, 2014 en
2015 bijkomend gecontroleerd, zo bleek uit een
antwoord op een parlementaire vraag van mij.
Uit het rapport van het Rekenhof bleek dat slechts in één op
de 2000 overlijdens de belastingdienst dieper inging op de
belastingaangiftes van erfenissen. In 2014 werden 111.000
aangiftes gedaan. Slechts 58 daarvan zouden zijn onderzocht
op onregelmatigheden. Naar aanleiding van dit rapport
beloofde Vlaams minister voor Begroting en Financiën
Tommelein een concreet plan van aanpak.
In de toekomst zal elke ingediende aangifte worden
onderworpen aan een eerste de visu controle, zo lichtte de
minister thans dit plan van aanpak toe in antwoord op een
schriftelijke vraag van mij. Daarna volgt voor elk dossier
systematisch een tweede grondigere controle, en dit binnen
de 10 maanden na het overlijden. Voor sommige
nalatenschappen zal een derde, meer doorgedreven
onderzoek aangewezen zijn. Uit cijfers die ik opvroeg blijkt
dat er in 2016 59.398 belastingaangiftes van erfenissen
werden onderworpen aan een eerste de visu controle. Voor
de periode voor 2014 tot en met de eerste helft van 2016
werden 108.292 dossiers onderworpen aan een tweede
grondigere controle. In concreto ging het om dossiers met
betrekking tot overlijdens van voor 2014, van 2014, 2015 en
de eerste helft van 2016. Tegen eind februari 2017 was er
reeds voor 50 dossiers een diepgaander bankonderzoek
opgestart.
Voor de overlijdens in de eerste jaarhelft van 2016 werd in
78% van de gevallen de controletermijn van 10 maanden
gerespecteerd.
Uit de cijfers die ik opvroeg, blijkt dus dat er reeds een grote
inhaalbeweging is gemaakt met betrekking tot de controles op
de belastingaangiftes van erfenissen. Ik vind dit dan ook een
zeer positieve evolutie. Een goede controle en inning is
immers het sluitstuk van een rechtvaardige fiscaliteit. Het is
goed dat Vlaanderen, nu het de volledige bevoegdheid heeft,
hier verder werk van maakt.

OVSG-toets afgelegd en
goedgekeurd
Van 19 tot 21 juni hebben zo’n 21.000
zesdeklassers van 889 scholen zich over de
OVSG-toets voor het einde van het
basisonderwijs gebogen. Terwijl de leerlingen
van De Knipoog in Molenbeek geconcentreerd
aan de opdrachten werkten, ging ik op 20 juni
samen met enkele collega beleidsmakers én
ouders de uitdaging aan. We speelden eerst de
rol van leerling door zelf enkele oefeningen van
de OVSG-toets te maken en vervolgens die van
leraar door met de correctiesleutel aan
zelfevaluatie te doen. Door de toets zelf af te
leggen, onderwond ik op welke manier de toets
de vaardigheden meet. Het werken met het
bronnenboekje was heel interessant! Het is zeker
een goede manier om leerlingen informatie te
doen opzoeken en verwerken.
Alle talenten in beeld
De OVSG-toets wil alle vaardigheden uit de leerplannen in
kaart brengen. Daarom krijgen leerlingen, naast toetsen over
de cognitieve vaardigheden (Nederlands, Frans, wiskunde en
wereldoriëntatie) ook praktische proeven. Er zijn praktische
proeven voor techniek, spreken en luisteren, lichamelijke
opvoeding, muzische vorming, communicatie Frans en
verkeer (een fietsbehendigheidsproef). Nieuw dit schooljaar
was een praktische proef voor ICT: de leerlingen deden een
webquest. Voor techniek moesten de leerlingen met de klas
één kledingstuk maken, opgebouwd uit individueel geweven
stukken stof. Hiervoor bouwden ze zelf eerst een klein
weefgetouw. De praktische proeven zijn eerder dit schooljaar
afgenomen.
Voor de eindtoetsen krijgt elke leerling een ‘bronnenboekje’
met heel wat informatie en werkbundels met opdrachten. De
teksten zijn geschreven op het niveau van de leerlingen en
geïllustreerd met foto’s, tabellen, grafieken en plattegronden.
De OVSG-toets: een goed instrument
De plannen voor de modernisering van het secundair
onderwijs voorzien dat alle leerlingen in het zesde leerjaar
een gevalideerde toets afleggen van minstens twee
leergebieden naar keuze. De minister van Onderwijs gaf aan
het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingsonderzoek van
de KU Leuven de opdracht om na te gaan of de OVSG-toets
aan de criteria van een kwaliteitsvolle toets 2 beantwoordt. Uit
de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de OVSG-toets een
valide evaluatie-instrument is.

Leerrijk werkbezoek naar
Scandinavië
Samen met collega’s van de Commissie voor
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bracht ik in
juni een werkbezoek aan Denemarken en
Zweden.
We bezochten onder meer het Deens gezondheidsplatform,
een gesloten instelling, het ministerie van Volksgezondheid
en een gezondheidsinnovatief centrum in Denemarken. In
Malmö kregen we informatie en toelichting bij de Zweedse
gezondheidsfinanciering. Een boeiend en leerrijk werkbezoek
waar we interessante informatie en voorbeelden te zien
kregen over de Scandinavische gezondheidszorg.

Geïntegreerd Breed Onthaal
(GBO) feestelijk op gang
getrokken
Samen met Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen
(CD&V), het gemeente- en OCMW-bestuur van
Zoersel en andere partners openden we
afgelopen maand het nagelnieuwe infopunt
Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).
Bedoeling van het nieuwe initiatief is dat iedereen op een
laagdrempelige manier de weg naar de juiste zorg of hulp
vindt. Dat gebeurt in samenwerking met partners: Centrum
voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Antwerpen, de diensten
Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en de vzw
Openluchtopvoeding (OLO). Deze samenwerking is het
resultaat van een oproep van minister Vandeurzen. De
minister kwam het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) in
Zoersel zelf mee openen.
Modelgemeente
Het grondidee van het GBO kwam al aan bod in het
zorgstrategisch plan van Zoersel. Omdat Zoersel een
gemeente is die zorg hoog in het vaandel draagt, en we zelf
al ideeën hadden voor een soortgelijk project, stelden we ons
graag kandidaat om als pilootgemeenten zo’n GBO op te
starten. Op dit ogenblik lopen er in Vlaanderen elf
proefprojecten. Na de proefperiode worden de ervaringen van
onze en de tien andere gemeenten meegenomen bij de uitrol
van een herkenbaar GBO in de rest van Vlaanderen.
Jo Vandeurzen kwam het GBO-punt in Zoersel graag mee
lanceren. “Logisch, want Zoersel is in Vlaanderen een
‘modelgemeente’ qua zorg en een innovatieve aanpak op dat
vlak. In zijn toespraak wees hij erop dat het zorgelement bij
zieken, gehandicapten en bejaarden steeds belangrijker
wordt in onze steeds meer vergrijzende maatschappij. “Maar
niet iedereen weet de juiste weg te vinden in zijn/haar
zoektocht naar gepaste ondersteuning. Het GBO wil een infoen adviespunt zijn dat zoekt naar een gepast antwoord op alle
vragen en daarbij ook de zorgbehoevende in contact met de
juiste hulpverleners. Bij erg complexe situaties kan het GBO
ook de rol van zorgbemiddelaar spelen en een aanspreekpunt
zijn voor buren, familieleden en vrienden die zich zorgen
maken over bepaalde personen.

Ik wil hierbij uitdrukkelijk iedereen danken die mee de handen
in mekaar heeft geslagen. Ik ben er zeker van dat we met dit
GBO de mensen die zorg of hulpverlening nodig hebben
gemakkelijker kunnen toeleiden naar de juiste zorg.

Met ‘Bij ons in Zoersel’ gaat
CD&V Zoersel gesprek met
inwoners aan
“Bij ons in Zoersel” Onder deze titel legt CD&V
Zoersel graag haar oor te luisteren bij de
Zoerselaars. Samen met inwoners, verenigingen
en organisaties willen wij ons
verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vorm
geven.
De Zoerselse afdeling gaat daarmee radicaal voor een
programma dat tot stand komt in overleg met iedereen die
Zoersel een warm hart toedraagt.
Dit project sluit naadloos aan bij eerdere initiatieven en onze
jaarlijkse wijkbevragingen leren ons wat de Zoerselaar echt
bezig houdt. Via het burgemeestersspel konden de bezoekers
van de braderij ook hun prioriteiten kenbaar maken.
Voor CD&V Zoersel is dialoog met en luisteren naar de
vragen en noden van inwoners altijd zeer belangrijk. Met de
verkiezingen van 2018 in het vizier, schakelen we nu nog een
versnelling hoger. De volgende maanden spreken we gericht
mensen aan maar we zetten de deur ook graag open voor
elke Zoerselaar en elke Zoerselse vereniging die een inbreng
wil doen. Iedereen is welkom.
Via de organisatie van thematische werkgroepen wil CD&V
Zoersel de mening van de Zoerselaar horen, en dit zowel
over het huidige beleid in de gemeente, als over de toekomst:
wat wil de Zoerselaar zeker gerealiseerd zien in Zoersel,
welke accenten vindt hij/zij dat het gemeentelijke beleid moet
leggen?
Geïnteresseerd in een bepaald thema? Meld u dan
via info@zoersel.cdenv.be of bij een bestuurslid.
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