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Nieuwsbrief 26 januari 2017
Het was weer een periode van veel bedrijvigheid in het parlement. Zo
keurde het Vlaams Parlement mijn voorstel van resolutie betreffende de
ontoelaatbaarheid van schoonheidswedstrijden voor kinderen goed.
Een doorbraak was er ook voor het voorstel van decreet Extern
Toezicht, dat gisteren in de plenaire vergadering werd goedgekeurd.
Daarmee krijgen minderjarigen in de jeugdhulp meer rechtswaarborgen.
En ook het dossier van de kinderbijslag kan worden verdergezet, nu
werd bevestigd dat het nieuwe systeem wel degelijk het risico op
armoede terugdringt.
Hoopvol nieuws ook vanuit Zoersel. 2016 was met 988 bloedgiften
immers een recordjaar in onze gemeente. Bovendien werden 117
nieuwe donoren geregistreerd. De sensibiliseringsactie vanuit de
gemeente heeft duidelijk effect gehad.

Gedichtendag
Woorden in de stilte
een tekst op een witte muur
als troost in de kilte
of uiting van laaiend liefdesvuur
zoveel kan poëzie verbinden
maar misschien nog 't meest
wie dit hier met een glimlach leest

Extra bescherming
kinderen en jongeren in
gemeenschapsinstellingen
Er komt een externe commissie van
toezicht op de
gemeenschapsinstellingen en andere
jeugdinstellingen die besloten opvang
organiseren. 'Het voorstel van decreet
dat ik hierover uitwerkte en dat werd
ingediend met de andere
meerderheidspartijen, werd gisteren
goedgekeurd in het Vlaams Parlement.
Met de goedkeuring van dit decreet
komt Vlaanderen tegemoet aan een
internationale verplichting.
In 2014 en 2015 kwamen respectievelijk 921 en
1268 unieke jongeren terecht in een
gemeenschapsinstelling. Daar leven ze in een
strak institutioneel georganiseerd gezagskader.
Dit heeft een grote impact. Daarom is een
bijzondere rechtsbescherming nodig, die misbruik
en willekeur moet tegengaan en die een humane,
constructieve behandeling garandeert.
Tot op vandaag voert de administratie zelf het
toezicht op de gemeenschapsinstellingen. In de
feiten fungeerde ze als rechter én partij.
Vlaanderen kreeg hierop meermaals
opmerkingen vanuit diverse hoeken. Een nieuwe
commissie van toezicht zal extern en
onafhankelijk opereren, vanuit de schoot van het
Kinderrechtencommissariaat. De
Kinderrechtencommissaris wordt voorzitter en
maandcommissarissen zullen de instellingen
minstens één keer per maand bezoeken. De
jongeren die er verblijven krijgen het recht bij hen
zaken aan te kaarten of een klacht te uiten.
Op die manier bieden we meer en noodzakelijke
rechtswaarborgen aan de minderjarigen die van
hun vrijheid beroofd zijn. We geven het signaal
dat we hun stem blijven horen. Dat zorgt ervoor
dat we hen in de samenleving houden en maakt
de overgang uit een gemeenschapsinstelling
makkelijker.
De commissie kan bemiddelen en aanbevelingen
formuleren. Er wordt ook voorzien in een actieve
terugkoppeling naar de voorzieningen en de
jongeren zelf. Jaarlijks zal de commissie over
haar werking, haar vaststellingen en
aanbevelingen rapporteren aan het Vlaams
Parlement. Zo komt er meer zicht op de detectie
van problemen, én op de positieve
ontwikkelingen op het vlak van behandeling van
minderjarigen in de voorzieningen.

Nieuwe kinderbijslag
doet armoederisico dalen
Na het akkoord van de Vlaamse
Regering over de hervorming van de
kinderbijslag liet Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo
Vandeurzen, door de KULeuven een
wetenschappelijk onderbouwde
armoedetoets op het volledige pakket
uitvoeren. Hieruit blijkt dat het
armoederisio zowel op kind- als op
gezinsniveau significant daalt. Het gaat
telkens om een daling van bijna 1
procent (voor de gezinnen in het
nieuwe systeem).
Naast het financieel ondersteunen van gezinnen
in de kosten van de opvoeding, is de
kinderbijslag een belangrijke hefboom om het
armoederisico bij gezinnen te doen dalen.
Het nieuwe kinderbijslagsysteem zorgt voor een
extra herverdeling en vormt zo een
rechtvaardiger systeem. Concreet gaat het om
het toekennen van universele
participatietoeslagen voor iedereen en om het
toekennen van sociale toeslagen en versterkte
selectieve participatietoeslagen voor gezinnen
met beperkte inkomens.
De daling van het armoederisico is er niet enkel
voor nieuwe gezinnen die vanaf 1 januari 2019
onder het nieuwe systeem ressorteren. Ook
bestaande gezinnen zullen minder armoederisico
lopen. Het gaat om gezinnen waarbij een of
beide ouders werken met een inkomen dat iets
lager is dan 30.000 euro en om gezinnen die een
hogere schooltoelage zullen krijgen, de
selectieve participatietoeslag.
Van de gezinnen onder de armoedegrens in het
huidig systeem van de kinderbijslag, tillen we 3%
van die kinderen boven de armoedegrens. Voor
de kinderen van gezinnen in armoede die in het
nieuwe systeem terechtkomen is dit 10%. Op
gezinsniveau wil dit zeggen dat 6% van de
gezinnen onder de armoedegrens in het huidige
systeem boven de armoedegrens uitkomt. 17%
van de gezinnen onder de armoedegrens in het
nieuwe systeem geraakt boven de
armoedegrens.
Ook de armoedekloof verkleint. Dit is het bedrag
dat een arm gezin bijkomend nodig heeft om tot
aan de armoedegrens te komen (in euro per
maand).
Nu zal de Vlaamse regering de goedgekeurde
hervorming van de kinderbijslag vanaf 2019
kunnen uitvoeren. De initiële en voorlopige cijfers
die in mei 2016 bij de goedkeuring van de
hervorming werden gehanteerd, worden door
deze studie bevestigd. Met deze historische
hervorming van de kinderbijslag krijgen de jonge
gezinnen in Vlaanderen een substantiële duw in

de rug en krijgen alle gezinnen steun in de
kosten die de opvoeding met zich mee brengt. Ik
blijf het thema alleszins opvolgen in het
parlement.

‘Nieuwkomerstaks’
obstakel voor
internationalisering hoger
onderwijs
Sinds maart 2015 moeten mensen die
een regularisatieaanvraag in ons land
doen daarop een retributie betalen.
Zeker nu sinds oktober de bedragen
verhoogd werden, blijf ik samen met
Vlaams minister van Onderwijs Hilde
Crevits, pleiten voor een volledige
vrijstelling voor alle studenten,
onderzoekers en onderwijzend
personeel.
Aanvankelijk bedroeg de nieuwkomerstaks 215
euro voor een gewone aanvraag en 160 euro
voor een aanvraag voor gezinshereniging of een
studentenvisum. In antwoord op een
parlementaire vraag van mij beloofde Vlaams
minister van Onderwijs Crevits om hierover in
overleg te gaan met haar federale collega’s. En
met succes, want in juli 2015 werd beslist
studenten en onderzoekers die beschikken over
een studie- of onderzoeksbeurs vrij te stellen van
de taks.
Onderwijzend personeel of studenten die geen
beurs krijgen, genieten echter niet van de
vrijstelling. Toen de federale overheid in oktober
ll. een verhoging van de nieukomerstaks
aankondigde tot 350 euro voor gewone
aanvragen en tot 200 euro voor studenten (+
25%), informeerde ik opnieuw bij minister Crevits
naar een mogelijke algemene vrijstelling.
Crevits herhaalde haar uitgesproken voorkeur
voor een algemene vrijstelling van studenten,
onderzoekers en onderwijsstaf. Ook zij is immers
van oordeel dat een dergelijke retributie niet
bevorderlijk is voor de internationalisering van het
hoger onderwijs. De minister beloofde de impact
van de maatregel en de verhoging van de
belasting op te volgen.

Neen tegen
schoonheidswedstrijden
voor kinderen
Al in juli '16 uitte het Vlaams Parlement
op mijn initiatief haar bezorgdheid over
de organisatie van Mini
Missverkiezingen en de gevolgen ervan
op het fysieke en psychische
welbevinden van zowel deelnemers,
hun omgeving als toeschouwers. Dit
voorstel van resolutie, waarin we ook
vragen te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om dergelijke
wedstrijden formeel te verbieden, werd
op 11 januari ll. door het voltallige
Vlaams Parlement goedgekeurd.
Deelnemers aan missverkiezingen worden
grotendeels beoordeeld op subjectieve criteria,
zoals het uiterlijk en de elegantie. Het gaat om
oppervlakkigheid en onrealistische idealen die
worden opgelegd van buitenaf. Jonge kinderen
worden beter gemotiveerd voor uitdagingen
waarvoor ze zich intrinsiek interesseren of
waarvoor ze getalenteerd of gedreven zijn, dat
zegt ook het Kinderrechtencommissariaat.
Eerder liet federaal minister van Werk, Kris
Peeters, al weten dat een mini missverkiezing
niet geoorloofd is op basis van de arbeidswet.
Een formeel verbod tot de organisatie van
dergelijke wedstrijden is op vandaag echter nog
onbestaande. In het voorstel van resolutie vragen
we dus nu aan de Vlaamse Regering om in
overleg met de federale regering na te gaan
welke juridische mogelijkheden er zijn om
schoonheidswedstrijden voor kinderen jonger
dan 16 jaar te verbieden.
Ook vragen we dat er meer onderzoek gebeurt
naar de gevolgen en effecten die wedstrijden
voor kinderen die zich richten op schoonheid en
uiterlijk met zich meebrengen, en dit zowel op
korte als op middellange termijn.

Afscheid van Mark
Suykens
Vorige maandag namen de lokale besturen
afscheid van Mark Suykens, directeur van de
Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten
(VVSG). Als OCMW-voorzitter en lid van het
directiecomité mocht ook ik een bijdrage
schrijven aan het liber amicorum dat hij ter
gelegenheid van zijn pensioen cadeau kreeg.
Daarin benadruk ik hoe de lokale besturen een
motor kunnen zijn voor de vermaatschappelijking
van zorg. In Zoersel zijn daar alvast veel
voorbeelden van te vinden.

Lees de tekst van mijn bijdrage op mijn website.

Harmonie maakt
sanitair verenigingslokaal
rolstoeltoegankelijk
Koninklijke Harmonie De Vriendenband
uit Sint-Antonius vernieuwde tijdens de
jaarwisseling het sanitair van haar
clublokaal. De vereniging greep deze
gelegenheid aan om de faciliteiten ook
toegankelijk te maken voor
rolstoelgebruikers. Het project werd
mede gefinancierd door de gemeente
en door Cera.
Sinds 2006 voorziet Zoersel subsidies voor
verenigingen die maatregelen nemen om hun
lokaal energiezuiniger te maken. Heel wat
verenigingen deden er al beroep op. Steeds
vaker echter willen zij hun lokalen ook meer
toegankelijk maken voor mensen met een
beperking. Daarom werd het toelagereglement in
september 2015 aangevuld. De gemeente kan nu
niet enkel een toelage toekennen voor
energiebesparende werken, maar ook voor het
uitvoeren van werken die de fysieke
toegankelijkheid van het lokaal verhogen. De
subsidie bedraagt 50% van de kosten, met een
maximum van 20.000 euro per vereniging per 10
jaar.
Koninklijke Harmonie De Vriendenband maakte
als eerste van dit reglement gebruik. Bij de
vernieuwing van het sanitair in hun zaal werd
voorzien in een toilet dat toegankelijk is voor
rolstoelgebruikers. Ook aan ouders met kleine
kinderen werd gedacht. Voor hen werd
een luiertafel voorzien.
Op 6 januari mocht ik het lint knippen van het
nieuwe sanitair. Toch iets speciaals. In al de
jaren dat ik politiek actief ben, heb ik de schaar al
vaak mogen hanteren, maar voor de opening van
sanitair, dat was wel de eerste keer. Alleszins
ben ik blij dat verenigingen én lokaal bestuur zo
samen de schouders kunnen zetten onder een
warmer en inclusief Zoersel.

Jeugdherberg Gagelhof
krijgt Zoerselse cultuurprijs
In 1936 opende in Zoersel de eerste
jeugdherberg van het land. Zondag 15
januari ll. mocht ik de laudatio
uitspreken bij de uitreiking van de
jaarlijkse cultuurprijs aan deze
organisatie en al haar vrijwillige
medewerkers. De jeugdherberg heeft
zich de afgelopen 80 jaar tot een pijler
van cultureel en toeristisch Zoersel
ontwikkeld, dankzij de vrijwilligers van
vandaag en de voorbije jaren.
Al vanaf de opening was Het Gagelhof een groot
succes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog legde
een bom de oude legerbarak die toen plaats
bood aan 50 gasten, echter volledig in as.
Daarop bouwden vrijwilligers-studenten vanuit
heel Europa de herberg weer op, naar een
kenmerkend ontwerp van architecten Renaat
Braem en Willy Van Gils, waarin vooral de
structuur van boomstammen opvalt. Sinds de
heropening in 1952 logeerden er duizenden
gasten uit tientallen verschillende landen. De
jeugdherberg is daarmee de bakermat voor
wereldburgers.
Extra bijzonder is dat Het Gagelhof wordt
uitgebaat door vrijwilligers, een groep gezinnen,
die zelf niet in Zoersel wonen en waarvan de
ouders vaak ook mooie jeugdherinneringen
hebben aan deze jeugdherberg.
Het Gagelhof en haar vrijwilligers kregen de
jaarlijkse cultuurprijs omwille van de
vakantiecultuur die zij jaar na jaar mee mogelijk
maken, de bouwcultuur die de herberg zo
bijzonder maakt en die mee door vrijwilligers
werd gerealiseerd, de vrijwilligerscultuur
waarmee zij de herberg drijvend houden en de
openheid en het engagement waardoor de
ontmoeting tussen verschillende culturen telkens
tot stand komt.

CD&V Zoersel zet
wijkbevraging verder
"Stel, u bent voor 1 dag burgemeester
van onze mooie gemeente. Van welk
actiepunt zou u prioritair werk willen
maken?" Met deze vraag trekt CD&V
Zoersel in januari opnieuw door elke
deelgemeente.
Na het succes van vorig jaar gaan we weer met
een ploeg van enthousiaste bestuurs- en
raadsleden van deur tot deur De feedback die we
vorig jaar kregen, was zo overweldigend en
waardevol dat we nog meer mensen willen

bereiken.
Tevreden stemmen over lopende initiatieven,
nieuwe ideeën, kritische geluiden… alles komt
aan bod. Waar mogelijk formuleren we ter
plaatse een antwoord. Vragen over meer
gespecialiseerde materie krijgen later opvolging.
Vorig jaar vormden resultaten uit de bevraging
o.m. de directe aanleiding tot een studie over het
realiseren van ledverlichting. Vandaag worden
deze plannen reeds geconcretiseerd in wijk De
Kievit.
Mensen die we geen bezoekje brengen, maar
wel hun bedenkingen, opmerkingen, suggesties...
aan ons willen laten weten, kunnen terecht
op online invulformulier.

Opnieuw uitkijken naar
Dichter in Zoersel
Poëzie, dat is intimiteit. En dat is
waarschijnlijk een van de redenen
waarom onze activiteit ‘Dichter in
Zoersel’ telkens zo’n succes is. Ook
tijdens de volgende Poëzieweek stellen
een aantal Zoerselaars weer hun
huiskamer open voor liefhebbers om
zelf poëzie te brengen of om ernaar te
luisteren.
De Poëzieweek gaat dit jaar door van donderdag
26 januari tot en met woensdag 1 februari. Het
thema is ‘Humor’. Gedichten hoeven immers niet
altijd te worden geassocieerd met ernst of
verdriet. Binnen de poëzie is er ook ruimte voor
grapjes, verwarring, herkenbare, en
lachwekkende situaties. Dichters gebruiken
humor ook in de vorm van ironie of spot om
maatschappelijk wantoestanden aan te klagen.
Ter gelegenheid worden in de patio van het
administratief centrum van Zoersel een aantal
gedichten opgehangen. In de bibliotheken is heel
wat te doen rond poëzie en leerlingen van de
basisscholen geven voorleessessies in de
woonzorgcentra.
Op zondag 29 januari 2017 geeft gemeente
Zoersel iedereen de kans om zichzelf een
poëziebad te geven door langs te gaan op de
verschillende adressen waar mensen hun huis
open zetten en de dichter in huis komt. Men kan
zowel komen luisteren in een gezellige huiselijke
sfeer als eigen of favoriete gedichten voorlezen.
Meer informatie over het Zoersels programma
staat op www.zoersel.be.

PersoonsVolgende
Financiering - Infoavond
Donderdag 2 februari 2017, 20u
Locatie: Perron Noord (Licht
Vliegwezenlaan 11, Brasschaat)
Voor mensen met een zorgnood verandert er
heel wat op vlak van financiering. Over de
omschakeling naar het PersoonsVolgend Budget
bestaan er nog veel vragen. Daarom organiseren
we deze avond: om antwoorden te geven.
Programma:
- Verwelkoming door Dirk de Kort (voorzitter
Rotonde vzw & Vlaams Volksvertegenwoordiger)
- Persoonsvolgende Financiering voor personen
met een beperking: wat en hoe? door Katrien
Schryvers (Vlaams volksvertegenwoordiger) en
Jan Seresia (Emmaüs)
- De praktijk voor welzijnsorganisaties door Eric
Avonts (Directeur vzw Rotonde)
- Q&A door Lien Van de Wiel (Absoluut vzw)
De inkom is gratis.
We vragen wel om op voorhand in te schrijven
via nathalie.claessens@vlaamsparlement.be.
Vragen voor de Q&A kunnen op voorhand
bezorgd worden
bij nathalie.claessens@vlaamsparlement.be.

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

