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Nieuwsbrief 12 februari 2015
Beste lezer,
Hierbij vindt u mijn eerste nieuwsbrief van 2015. De voorbije periode was behoorlijk druk,
zowel in het Vlaams Parlement als in Zoersel.
In de commissie Welzijn werd de beleidsnota 2014-2019 van minister Vandeurzen
besproken. Er liggen heel wat ambitieuze plannen op tafel, onder meer voor de
inkanteling van een aantal nieuwe bevoegdheden zoals de kinderbijslag, het
jeugdsanctierecht en het ouderenbeleid.
Naar aanleiding van de hoorzittingen rond de gedwongen adopties, maakte ik een
voorstel van resolutie op, om aandacht en erkenning te vragen voor de slachtoffers.
De voorbije jaren daalde het aantal adopties, zowel interlandelijk als binnenlands. Een
andere procedure en organisatie lijken absoluut noodzakelijk. Om het debat hiervoor te
stofferen, maakte ik een conceptnota op voor nieuwe regelgeving voor de organisatie van
binnenlandse adoptie.
Tijdens de plenaire vergadering van 28 januari werd een actualiteitsdebat gehouden over
kinderopvang voor kinderen in armoede. Namens onze fractie hield ik een pleidooi voor
een geïntegreerd beleid in de kinderopvang, want kinderopvang heeft zowel een
economische, pedagogische als sociale rol.
De geplande integratie van gemeenten en OCMW deed heel wat stof opwaaien. Zelf vind
ik dat die kansen biedt voor een sterker lokaal sociaal beleid.
En tussen alle bedrijvigheid door werden we geconfronteerd met de vreselijke
gebeurtenissen in Parijs, die ons deden stilstaan bij de het belang van onze vrije
maatschappij en de gevaren van radicalisering.
In eigen gemeente verhuisde de bib en verwelkomden we twee nieuwe zorgopleidingen.
Dichter in Zoersel bracht weer veel mensen samen en Kadodder vroeg aandacht voor
autisme. Een problematiek die ook op Vlaams niveau wordt aangepakt.
U leest het: zorg, kinderen, cultuur… het blijven rode draden doorheen mijn werk.
Katrien

Erkenning en ondersteuning
slachtoffers gedwongen adoptie
Naar aanleiding van een aantal berichten over
gedwongen adoptie in instellingen vonden in
december en januari hoorzittingen plaats in het
Vlaams Parlement en stelde Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) een
expertenpanel aan dat de problematiek
onderzoekt. In een voorstel van resolutie,
waarvan ik hoofdindiener ben, vraagt het
parlement nu aan de Vlaamse regering om nog
meer stappen te zetten om de slachtoffers te
erkennen en te ondersteunen.
Het verhaal van de slachtoffers van gedwongen adoptie is
even aangrijpend als dat van de slachtoffers van het
historisch misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen en hun
leed gaat even diep. Naar analogie met de slachtoffers van
historisch misbruik is zowel erkenning als hulpverlening van
groot belang. We moeten hen daarom de weg wijzen naar het
meldpunt 1712 en het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA).
We willen ook de doelgroep van de Erkennings- en
Bemiddelingscommissie uitbreiden naar de slachtoffers van
gedwongen adoptie.
Het expertenpanel wordt belast met een analyse van de
problematiek, en zal een plan van aanpak aanreiken dat
bijdraagt tot de erkenning en verwerking van het leed van de
slachtoffers.
Daarenboven moet het panel zich buigen over de
mogelijkheden voor het opstellen van een databank met
DNA-materiaal van mensen die hun kind onder dwang
hebben moeten afstaan of mensen die op zoek zijn naar hun
geboorteouders. In afwachting van het rapport van het
expertenpanel hierover, dat gevraagd wordt tegen 15 april,
zullen de dossiers over de gedwongen adopties verzameld
worden door het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA).
Als het expertenpanel half april zijn werkzaamheden heeft
afgerond, zetten we onze parlementaire bespreking verder.

Kwart meer oproepen naar
Zelfmoordlijn 1813
De cijfers m.b.t. Zelfmoordlijn 1813 gaan in
stijgende lijn. De campagnes rond de hulplijn
1813 werpen duidelijk vruchten af. Dat vernam ik
in antwoord op een parlementaire vraag. Een
goeie zaak, want in vergelijking met andere
Europese landen moet Vlaanderen nog altijd zeer
hoge cijfers voorleggen voor wat betreft
zelfdoding.
In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie kreeg
de Zelfmoordlijn in 2013 het nummer 1813 toegewezen, een
samenwerking tussen Tele-Onthaal en het Centrum ter

Preventie van Zelfdoding. Verscheidene campagnes moesten
het nummer bekend maken, het taboe rond het thema
verbreken en de drempel om hulp te durven vragen
verlagen. Zo organiseerde Te Gek!? vorige zomer met
medewerking van een aantal bekende Vlamingen een
alternatieve tour de France om aandacht te vragen voor
geestelijke gezondheidsproblemen.
In 2013 beantwoordde de Zelfmoordlijn 11.303 oproepen. In
2014 kwamen 14.295 oproepen toe op 1813. Dat is een
stijging van 25%. Daarnaast neemt de gemiddelde
oproepduur toe. Een telefoongesprek duurt gemiddeld 31
minuten, een chatsessie 68 minuten.
De Zelfmoordlijn 1813 wordt bemand door vrijwilligers,
ondersteund door professionelen. Het is immers de bedoeling
om de toegankelijkheid van de hulplijn zo laagdrempelig
mogelijk te houden. Bovendien kan er zo permanentie worden
voorzien buiten de normale werkuren. Binnenkort zullen 30
extra vrijwilligers elk gemiddeld 12 uur per maand de lijn via
de verschillende media bemannen. Deze extra krachten
zullen waarschijnlijk een positief effect hebben op de
bereikbaarheid van de lijn.

Interlandelijke adopties in twee
jaar tijd gehalveerd
Het aantal interlandelijke adopties is in dalende
lijn. Ook na het nieuwe decreet van 2012 dat de
procedure en de voorbereiding tot het adopteren
van een kind uit een ander land hervormde, zet
de daling zich voort. Dat bleek uit een antwoord
van minister Vandeurzen op een parlementaire
vraag van mij.
In 2012 werden in Vlaanderen 122 kinderen interlandelijk
geadopteerd. In 2013 ging het om 73 kinderen in in 2014
vonden nog maar 61 buitenlandse kinderen een thuis in
Vlaanderen.
Gedurende de voorbije 3 jaar werden 159 kinderen
geadopteerd nog voor ze 3 jaar waren. 2 kinderen waren
ouder dan 12 jaar. Voor het kind is het belangrijk dat de
adoptie op zo jong mogelijke leeftijd gebeurt. Hoe ouder het
kind, hoe meer problemen het kan ervaren in de hechting met
het nieuwe gezin.
Het dalende aantal interlandelijke adopties ligt helemaal in de
lijn van het Verdrag van Den Haag. Dat stelt dat er zoveel
mogelijk getracht moet worden om voor de kinderen een
oplossing te zoeken in eigen land. Het is in het belang van het
kind dat het – indien mogelijk – kan opgroeien in de omgeving
waar het zelf afkomstig van is. Het is dan ook te verwachten
dat het aantal interlandelijke adopties nog verder zal dalen.
Vanuit dit opzicht werd in het decreet van 2012 voorzien in
een duidelijk instroombeheer.
Bekijk alle cijfers op mijn website

Geen afzonderlijke
kinderopvang voor kwetsbare
kinderen
Het vermeende pleidooi van minister Homans
voor een apart kinderopvangcircuit voor
kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie,
deed veel wenkbrauwen fronsen. Nochtans zijn
zowel het Vlaams regeerakkoord als de
beleidsnota Welzijn een correcte vertaling van
het decreet van 2012 dat de economische,
pedagogische én sociale functie van
kinderopvang benadrukt. Tijdens het actuadebat
van 28 januari ll. vertolkte ik het CD&V
standpunt: Er kan geen sprake zijn van een
gesegregeerde aanpak.
66.602 plaatsen in de kinderopvang krijgen extra subsidies
omdat ze voorrang geven aan kinderen van ouders die
werken of die een beroepsgerichte opleiding volgen én die
voldoen aan (minstens) één van de volgende voorwaarden:
alleenstaande zijn, een laag inkomen hebben, een pleegkind
opvangen of reeds een ander kind hebben dat al in dezelfde
locatie wordt opgevangen.
Daarnaast geeft Vlaanderen voor 513 plaatsen een
plussubsidie. Die plaatsen zijn uitdrukkelijk voorzien voor
kwetsbare gezinnen.
Zowel de economische als de wetenschappelijk onderbouwde
sociale functie van kinderopvang komen dus uitdrukkelijk tot
uiting in de regelgeving. En het is overduidelijk: er is geen
sprake van gescheiden circuits, wel van een geïntegreerd
beleid.
CD&V erkent de waarde van initiatieven die in het verleden
gegroeid zijn uit buurtwerk, maar wijst het idee van
afzonderlijke kinderopvangcircuits voor mensen die werken
en mensen die niet werken resoluut af. De sociale rol van
kinderopvang is te belangrijk, en daarmee de noodzaak van
integratie.
Ik pleit voor aandacht voor beiden in het uitbreidingsbeleid.
Niet of/of, maar en/en. Rekening houdend met het feit dat
maar liefst 10% van de kinderen opgroeit in kansarmoede,
moet er bijkomend ingezet worden op plaatsen met een
plussubsidie, dat zijn plaatsen binnen de reguliere opvang
voor gezinnen met een lager opleidingsniveau en die te
maken hebben met een fragiele gezondheids- of zorgsituatie.
Lees het volledige bericht op mijn website

Een sterk sociaal beleid is een
geïntegreerd beleid
Met de integratie van gemeenten en OCMW ’s wil
Vlaanderen ook de sociale domeinen laten
aansturen vanuit de gemeente. Het sociale beleid
en het zorgbeleid zijn de laatste jaren immers
geëvolueerd onder de roep naar meer inclusie en
vermaatschappelijking van zorg. Dat betekent dat
het beleid wordt gevoerd (of alleszins zou
moeten gevoerd worden) in nauwe interactie met

andere beleidsdomeinen en dat gezamenlijke
doelstellingen moeten worden ontwikkeld.
Doorheen de jaren hebben de OCMW’s zich ontwikkeld en
doen ze allemaal onmisbaar werk op het vlak van individuele
maatschappelijke dienstverlening. Tegelijk is er een grote
diversiteit tussen de verschillende OCMW’s in het opnemen
van specifieke beleidsdomeinen zoals kinderopvang,
seniorenbeleid enz. Met de integratie van gemeenten en
OCMW ’s wil Vlaanderen het hele gemeentelijke beleid, dus
inclusief deze sociale domeinen, laten aansturen vanuit de
gemeente.
De zorg voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij is
immers een verantwoordelijkheid van iedereen die mee aan
het roer zit in de gemeente. A fortiori dus van het hoogste
democratisch verkozen orgaan, de gemeenteraad, en in de
uitvoering van het schepencollege.
Vanzelfsprekend moeten de individuele dossiers apolitiek in
alle vertrouwelijkheid beoordeeld worden door een bijzonder
comité. De verdere invulling van het sociale beleid zal de
gemeente in alle autonomie kunnen doen, net zoals ze dit
vandaag kan voor bijv. het sportbeleid of het cultuurbeleid.
In Zoersel, waar ik gedurende 18 jaar burgemeester was en
nu OCMW-voorzitter ben, staat het sociaal beleid na 7 jaar
integratie gemeente-OCMW sterker dan ooit. Bovendien is de
drempel naar onze sociale dienst sterk verlaagd en bereiken
we 50% meer mensen.
Lees mijn hele opiniestuk op mijn website
Op 1 februari ging ik hierover in debat tijdens Wakker op
Zondag op ATV. Herbekijk de aflevering hier (vanaf 25:04)

Aantal zelfdodingen bij
vrouwen 2de jaar op rij het laagst
in provincie Antwerpen
Er bestaan regionale verschillen in het aantal
zelfdodingen in Vlaanderen. Dat leerde ik uit
cijfers die zij opvroeg bij Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen naar aanleiding van de
publicatie van de suïcidecijfers van 2012. In het
algemeen zijn de sterftecijfers in WestVlaanderen het hoogst en in Limburg het laagst.
In 2012 werd het laagste aantal zelfdodingen bij
vrouwen geteld in de provincie Antwerpen.
Voor de periode 2008-2012 lagen de suïcidecijfers significant
hoger in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. De cijfers
in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
verschillen in die periode weinig, ook niet als een onderscheid
wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen.
In het algemeen zijn de sterftecijfers in West-Vlaanderen het
hoogst en in Limburg het laagst. Dit is echter niet elk jaar het
geval, zoals bijv. in 2012. Die stelling is ook niet altijd juist
wanneer een onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en
vrouwen.
In 2012 bijvoorbeeld telde Oost-Vlaanderen het meeste
zelfdodingen bij mannen en Limburg het laagste aantal. Bij
vrouwen werd in 2012 het hoogste aantal gevonden in West-

Vlaanderen en het laagste aantal in Antwerpen. Ook in 2011
kende de provincie Antwerpen het laagste aantal
zelfdodingen bij vrouwen.

Een mars voor
verdraagzaamheid
Als reactie op de terroristische aanval op de
redactie van het magazine Charlie Hebdo in
Parijs, vond daar op zondag 11 januari ll. een
mars plaats waaraan 1,5 miljoen mensen
deelnamen, waaronder tientallen nationale en
internationale leiders. Samen met een delegatie
van CD&V trok ook ik naar de Franse hoofdstad
om er solidariteit met de slachtoffers te betuigen
en om een signaal te geven tegen terrorisme.
11 januari is ook mijn verjaardag. Het werd er een om nooit te
vergeten. Ik was onder de indruk van het eerbetoon aan
hulpdiensten en slachtoffers. Alleen door ons te blijven
inzetten tegen polarisering geven we een toekomst aan onze
kinderen.
Bekijk hier het fotoverslag

Onderzoek naar nieuwe
bestemming vliegveld MalleZoersel
Momenteel wordt gewerkt aan een plan-MER
voor de verschillende mogelijkheden. Belangrijk
is dat het bestaande evenwicht tussen landbouw,
natuurbehoud en recreatieve activiteiten
behouden kan blijven.
In juli 2013 keurde de Vlaamse Regering een startbeslissing
goed om een nieuwe bestemming te zoeken voor het
voormalige militaire vliegveld te Malle-Zoersel.
Eerst worden alle alternatieven onderzocht op de mogelijke
effecten op het milieu en de omgeving. De kennisgevingsnota
voor de opstart van dit plan-milieueffectrapportageprocedure
(plan-MER) werd in september ter inzage gelegd voor het
publiek. Twee burgers, de Landelijke Rijverenigingen vzw, de
Boerenbond Bedrijfsgilde Malle-Zoersel, Natuurpunt regio
Taxandria en Natuurpunt Voorkempen reageerden.
Deze inspraakreacties werden door de Dienst MER verwerkt
in richtlijnen voor de verdere uitwerking van het plan-MER.
Een voorstel om op de site alle landbouwactiviteiten stop te
zetten of om de recreatieve vliegactiviteiten uit te breiden,
werden niet weerhouden. Er komen ook geen windturbines.
Wel zal worden onderzocht in hoeverre er, naast de
bestaande vliegactiviteiten, pony- en ruitertornooien
georganiseerd kunnen worden. Ook zal bekeken worden
waar het buurtwegennetwerk kan worden hersteld. In ieder
geval zal een bestemming voor het gebied er één zijn die
rekening houdt met de natuur en de landbouw in de zone.
Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe eigenaar wordt van het

domein. Mogelijks wordt overgegaan tot een openbare
verkoop.

Een nieuw huis voor de bib
De nieuwe gemeenschapsinfrastructuur in het
dorp van Zoersel is af en dat wil zeggen dat ook
de bib een nieuwe stek heeft gekregen. Met de
hulp van 200 leerlingen uit 2 Zoerselse
basisscholen is de verhuis heel vlot verlopen.
Een hele klus, de verhuis van al die boeken. Gelukkig
liepen 200 leerlingen een hele namiddag met goed gevulde
rugzakjes tussen de oude en de nieuwe bib. Daarna namen
de mensen van de bibliotheek en openbare werken het werk
over. Zij gebruikten een vrachtwagen en transportrekken. Er
werd ook beroep gedaan op de lezer. Die kon tijdelijk dubbel
zoveel materiaal uitlenen, waarna hij de boeken, strips, dvd’s
en cd’s terug kon brengen naar de bibliotheek op de nieuwe
locatie. Op die manier moesten 10.000 materialen minder
worden getransporteerd. De nieuwe bib behoudt dezelfde
openingsuren en werd op 23 januari officieel geopend. In de
week daarna volgden nog vele feestelijke activiteiten.

Horito organiseert
zorgopleidingen in Zoersel
Vanaf februari worden de zorgopleidingen
Logistiek assistent en Zorgkundige van het
Centrum voor Volwassenenonderwijs Horito in
Zoersel georganiseerd. Vlaams minister van
Onderwijs Hilde Crevits zette daarvoor het licht
op groen.
In het nieuwe gebouw De Vleugel waren al een aantal
leslokalen voorzien voor de muziek- en woordacademie en de
vormingsdienst. Er is echter voldoende ruimte om ook
onderdak te bieden aan de opleiding Personenzorg. Daarmee
zorgen we voor een efficiëntere invulling van dit
gemeentelijke gebouw. Daarenboven past de opleiding
perfect in het zorgzame karakter van onze gemeente.” Door
de komst van de opleiding naar Zoersel worden meerwaardes
gecreëerd. De opleiding heeft stageplaatsen dichtbij. Voor de
cursisten is er meer kans voor doorstroming naar
tewerkstelling en voor de zorgsector, die nood heeft aan
gekwalificeerd personeel, ontstaat er een groter aanbod. En
vanuit het OCMW kunnen wij via trajectbegeleiding mensen
een opleiding laten volgen.
Meer info op www.horito.be/zorgopleidingen

Opnieuw Dichter in Zoersel
Van 29 januari tot 4 februari kon u tijdens de
poëzieweek in heel Vlaanderen naar activiteiten
in het kader van poëzie. In Zoersel organiseerden
we voor de 2de keer Dichter in Zoersel, waarbij
bekende en minder bekende gedichten worden
voorgedragen in de gezellige sfeer van een
huiskamer.
In de bib en in het administratief centrum hingen gedichten op
grote spandoeken, uiteraard passend binnen het thema 'Met
zingen is de liefde begonnen'. Op 29 januari stond poëzie
centraal in het leescafé en diezelfde dag lezen leerlingen van
basisschool De Kiekeboes gedichten voor aan de bewoners
van woonzorgcentrum De Buurt.
Op zondag 1 februari was het tijd voor Dichter in Zoersel. Die
dag kon men op verschillende locaties, veel bij mensen thuis,
een uurtje gaan genieten van poëzie van bekende dichters,
maar ook van eigen bodem. Net zoals vorig jaar leverde deze
formule weer heel wat gezellige voorleesmomenten op. En
niet te vergeten, veel enthousiaste reacties van deelnemers.

Interactieve tentoonstelling
rond autisme
Personen met autisme worden vaak
geconfronteerd met heel wat barrières die hen
verhinderen om volwaardig te participeren aan
de samenleving. Begrip voor en kennis van hun
situatie kan hen al flink vooruit helpen.
In zijn beleidsnota kondigde Vlaams minister van Welzijn Jo
Vandeurzen aan dat een Taskforce Autisme zal worden
opgericht. Die zal beleidsaanbevelingen formuleren in
aanloop naar een actieplan autisme, om die barrières aan te
pakken.
In onze gemeente begeleidt vzw Kadodder gezinnen die een
kind met een verstandelijke beperking en/of autisme hebben.
Doorheen de jaren bouwden ze een uitgebreide expertise
rond dit thema op. Op 10 en 11 februari organiseerde de vzw,
met ondersteuning van de welzijnsraad, een interactieve
tentoonstelling. Die bood gerichte ondersteuning en
praktische tips over hoe om te gaan met mensen met
autisme. Er was ook een aanbod van theoretische en
praktijkgerichte boeken, werkboeken voor kinderen met
autisme en boeken voor broers en zussen en
leeftijdsgenoten. Beeldmateriaal toonde doorlopend
getuigenissen.
Het aantal plaatsen was in een mum van tijd volzet.
Meer info: www.kadodder.be

