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Beste lezer,
Mijn nieuwsbrief kreeg een nieuw kleedje, om te onderstrepen dat ik aan de bel trek voor
u! Voor wonen, zorg en kinderen, maar ook voor rechtvaardige successierechten
bijvoorbeeld. De voorbije legislatuur heb ik binnen deze beleidsdomeinen heel wat werk
verzet. Dat wil ik met evenveel gedrevenheid blijven doen. Niet alleen in Brussel, ook in
Zoersel. De wisselwerking tussen beiden is trouwens heel belangrijk. Kijk maar naar de
kinderopvang of de organisatie van zorg. Zo promoot ik het concept van
buurtzorgnetwerken niet alleen op Vlaams niveau, ik maak er ook echt werk van in eigen
gemeente, want ik geloof erin.
Waar ik ook in geloof, zijn onze jongerenkandidaten. CD&V geeft ter gelegenheid van de
verkiezingen van 25 mei heel wat jongeren de kans om hun stem te laten horen. Zo staat
ook mijn medewerkster, Gerlinde Hublin, op de lijst. Gedreven, sociaal bewogen én met
gezond verstand, zo ken ik Gerlinde. U vindt haar op de 11e opvolgersplaats van de
federale Kamerlijst. Mijn stem heeft ze, die van u verdient ze!

Veel leesplezier,
Katrien

Successierechten worden
volledig Vlaamse bevoegdheid
Successierechten zijn een belangrijke bron van
inkomsten voor Vlaanderen. In 2013 ontving het
Vlaamse Gewest bijna 1,5 miljard euro aan
successierechten: 1.431.113.223,41 euro om
precies te zijn. Dat is zo’n 110 miljoen meer dan
in 2012.
Dat bleek uit een parlementaire vraag van mij aan de
Vlaamse minister van Financiën. Volgens hem is die stijging
o.m. te wijten aan het toegenomen aantal erfgenamen en aan
de relatieve verhoging van het roerend gedeelte in het actief
van de nalatenschappen. Dat laatste is volgens de minister
een effect van de strijd tegen de fiscale fraude en de
afschaffing van de effecten aan toonder.
Het is ook mogelijk om een (deel van de) erfenis na te laten
aan een goed doel. Heel wat mensen doen dat. Zo ontving
Vlaanderen in 2013 in totaal 13.959.025,46 euro aan
successierechten op nalatenschappen aan goede doelen. Dat
is meer dan in 2012, toen de inkomsten aan successierechten
op nalatenschappen aan goede doelen 8.874.366,97 euro
bedroegen.
Mensen ervaren het betalen van successierechten vaak als
onrechtvaardig. De regelgeving is op een aantal domeinen
niet meer aangepast aan onze snel veranderende
de
samenleving. Met de 6 staatshervorming worden alle
bevoegdheden omtrent de schenkings- en successierechten
(inning, invordering, bijgaande procedure) bevoegdheden van
het Vlaams Gewest. Dan kan Vlaanderen een volledig

coherent beleid ter zake voeren. In het verlengde van mijn
werk van vorige legislatuur, wil ik daar de komende jaren
zeker en vast mee mijn schouders onder zetten. Denk maar
aan de plaatsvervulling, de gelijkschakeling van stiefkinderen
met natuurlijke kinderen of aanpassingen die nodig zijn in
behandeling van de gezinswoning.

CD&V heeft jobgarantieplan
voor jongeren klaar
CD&V heeft een krachtig jobgarantieplan voor
jongeren ontwikkeld. Daarmee krijgt élke jongere
die 4 maanden zonder werkt zit een opleiding,
begeleiding of werkervaring op maat. Tegelijk
stimuleren we werkgevers om jongeren kansen
te geven.
Wie een jongere tewerk stelt, moet minder
werkgeversbijdragen betalen. Bovendien voorzien we meer
mogelijkheden voor jongeren om werkervaring op te doen.
We herwaarderen de leeftijd, versterken het werkplekleren en
ondersteunen bedrijven die willen investeren in deze
jongeren.
Dat zijn duidelijke, duurzame en doelgerichte keuzes. Dat zijn
positieve keuzes die een reëel verschil kunnen en zullen
maken. Dat is een jobgarantie waar je op kan bouwen. De
Vlaamse jongeren kunnen op ons rekenen. Wij kunnen dit
waarmaken. We moeten dit doen. Voor onze jeugd, voor alle
mensen!

Eerste buurtzorgnetwerk
gelanceerd in Zoersel
Recent diende ik er in het Vlaams Parlement een
resolutie over in. Hier in Zoersel maken we er al
meteen werk van: een buurtzorgnetwerk. Dankzij
zo’n netwerken creëren we in de buurt winwinsituaties: enerzijds worden vraag en aanbod
van informele zorg optimaal op mekaar
afgestemd, anderzijds wordt werk gemaakt van
een warme buurt waar het aangenaam is om te
wonen.
Achter veel deuren wonen mensen die zorg nodig hebben.
Achter evenveel deuren wonen mensen die graag een handje
zouden toesteken. Alleen weten ze het niet van mekaar. Dat
is het uitgangspunt van het concept van de
buurtzorgnetwerken. Veel mensen zijn immers al flink
geholpen als er iemand voor hen de rolluiken komt optrekken,
een klein klusje komt opknappen, even naar de winkel gaat of
gewoon eens langsloopt. Zo’n kleine daden kunnen het
verschil maken tussen de verhuis naar een woonzorgcentrum
en thuis blijven wonen.
Als Vlaams volksvertegenwoordiger vroeg ik in een resolutie
aan de Vlaamse regering om de Vlaamse gemeenten te
ondersteunen in het ontwikkelen van dergelijke
buurtzorgnetwerken. Zo zou Vlaanderen een digitale tool
kunnen ontwikkelen om de vraag en het aanbod op de beste
manier met elkaar in contact te brengen. Vanuit het OCMW in
Zoersel, waar ik voorzitter ben, voegden we alvast de daad bij
het woord en maakten we werk van een eerste
buurtzorgnetwerk.
Op 7 mei gaven we de aftrap van het eerste
buurtzorgnetwerk, nl. rondom woonzorgcentrum De Buurt.
Tegelijk openden we een Digidaklocatie in het
woonzorgcentrum. Ik ben heel blij dat de directie van het
woonzorgcentrum, Digidak en Cubigo als partners mee zo
enthousiast hun schouders zetten onder dit buurtzorgnetwerk.

Vrijwilligers in de bloemetjes
Vrijwilligers zijn erg belangrijk. Ze zijn het
levende bewijs van solidariteit in onze
samenleving. Op tijd en stond zetten we ze dan
ook graag in de bloemetjes, zoals op de
vrijwilligersavond van 2 mei ll. Het werd een heel
gezellig samenzijn, met eerst een optreden van
Cabaret Centraal en nadien een receptie verzorgd
door het schepencollege.
Volgens de Vlaamse Regionale Indicatoren deed in 2012 iets
meer dan een vijfde van de volwassen Vlamingen
vrijwilligerswerk. Bij mannen (26%), werkenden (23%) en
jongeren onder de 25 jaar (26%) loopt het op tot ongeveer
een kwart van de bevolking. Bij hooggeschoolden zelfs tot
meer dan 30%. Ook Zoersel telt heel wat inwoners die zich
maar al te graag inzetten voor een warme gemeenschap. Of
het nu is binnen de sport- of hobbyclub, de jeugdbeweging of
in de zorgsector, al die inzet is onbetaalbaar en ongelooflijk
waardevol. Het doet dan ook enorm deugd om zoveel
engagement in eigen gemeente te mogen ervaren. Een dikke
dankjewel aan al deze vrijwilligers en een welgemeende ‘doe
zo voort’!

Ook goed rapport van Het
Nieuwsblad
Recent kreeg ik al goede punten voor mijn werk
in het Vlaams Parlement van De Standaard en De
Morgen. Vandaag publiceert ook Het Nieuwsblad
een rapport van alle parlementsleden. Daarin
krijg ik opnieuw een heel goede score. Dat doet
deugd natuurlijk, en het wakkert mijn zin om
verder te werken nog verder aan!
"Een van de beteren in de CD&V-fractie, ze schopte het dan
ook tot voorzitster van de commissie Welzijn. Al blijft
Vandeurzen de nummer één van CD&V op welzijn. Schryvers
profileerde zich dan maar door de oppositie het leven zuur te
maken."

Tweet van de week
Deze week zelf ondervonden hoe dringend een
regeling voor #huur #studentenkamers nodig is.
Kotstress in blok- en campagnetijd.
#katrienwonen

