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Nieuwsbrief 22 september 2016
Beste lezer,
Volgende week gaat het nieuwe werkjaar in het Vlaams Parlement officieel van start. De
commissie Welzijn kwam echter al vroeger bijeen, onder meer om na te denken over hoe
we jongeren uit de jeugdzorg zo goed mogelijk kunnen blijven begeleiden wanneer ze
meerderjarig worden.
Op het programma de komende maanden staat onder meer de bespreking en stemming
van enkele initiatieven die ik aan het einde van vorig werkjaar nog indiende, nl. een
conceptnota omtrent de erfbelasting en een voorstel van resolutie omtrent de organisatie
van postnatale zorg.
In Zoersel zaten ook de vrijwilligers niet stil.
Zij brachten maar liefst 1.100 senioren een bezoekje!

Naar moderne erfbelasting
De regelgeving omtrent de erfbelasting (vroeger
successierechten) staat op sommige vlakken in
groot contrast staat met nieuwe realiteiten in
onze maatschappij: mensen leven langer, er zijn
meer nieuw-samengestelde gezinnen, de prijzen
van roerende en onroerende goederen zitten al
jaren in stijgende lijn... Met een nieuwe
conceptnota wil ik samen met collega's Koen
Van den Heuvel en Peter Van Rompuy het debat
aanwakkeren, zodat we hoognodige
veranderingen kunnen doorvoeren en uiteindelijk
tot een breed gedragen systeem van erfbelasting
kunnen komen.
Op weg naar hervorming moeten in elk geval de principes van

transparantie, duidelijkheid, solidariteit rechtvaardigheid
worden meegenomen. Ook de familiale solidariteit moet in de
regelgeving vertaald worden.
Hierbij een greep uit onze voorstellen. Meer info vindt u op
mijn website.
Erfenissprong: Kinderen van de erflater moeten de
mogelijkheid hebben om datgene wat ze erven binnen het
jaar geheel of gedeeltelijk fiscaal kosteloos door te geven aan
hun eigen kinderen.
Plaatsvervulling ook toepassen op fiscaalrechtelijk vlak, zodat
bijv. neven en nichten de plaats kunnen innemen van hun
vooroverleden ouders en zodoende kunnen erven aan de
(meer voordelige) tarieven die gelden voor broers en zussen.
Stief- en zorgkleinkinderen gelijkstellen met natuurlijk
kleinkinderen, zodat ook voor hen het meest voordelige tarief
geldt, in plaats van het duurste tarief dat geldt 'voor
vreemden'.
Stiefbroers en -zussen gelijkstellen met natuurlijk broers en
zussen, zodat ook zij niet meer worden aanzien als
vreemden, maar kunnen genieten van een voordeliger tarief.
Ook binnen een stiefgezin kunnen immers dezelfde
emotioneel-affectieve banden ontwikkelen.
Inbreng in private stichting op dezelfde wijze belasten als
zouden de ingebrachte goederen rechtstreeks toekomen aan
het kind. Sinds 2002 kunnen ouders het erfdeel van hun kind
met een handicap inbrengen in een private stichting. Voor het
kind in kwestie is het immers vaak moeilijk om de eigen
financiën te regelen. Actueel zijn de inbrengrechten vrij hoog.
Pleeggasten van hetzelfde voordelige tarief laten genieten als
pleeg- en zorgkinderen. Nu worden zij belast aan het duurste
tarief. Sinds 2012 is het nieuwe decreet pleegzorg van kracht.
Daarin wordt pleegzorg voor volwassenen met een beperking
(pleeggasten) sterk aangemoedigd. Het verdient dan ook
aanbeveling om de wetgeving inzake erfbelasting hieraan aan
te passen.
Statistische en macro-economische gegevens verzamelen
om simulaties te maken over hervormingen binnen de
erfbelasting. Alleen aan de hand van betrouwbare simulaties
kunnen beslissingen gemaakt worden die passen binnen de
huidige budgettaire context.

Jongeren in jeugdhulp na 18
jaar niet loslaten
Het verhaal van Jordy, de jongen van 19 jaar die
nadat hij uit een jeugdinstelling kwam er niet in
slaagde zijn leven de juiste richting te geven en
uiteindelijk overleed, deed heel wat stof
opwaaien. De commissie Welzijn kwam er ook
vervroegd voor bijeen. Tijdens deze vergadering
pleitte ook ik uitvoerig voor een vlottere
overgang van minderjarigheid naar
meerderjarigheid voor jongeren in de jeugdhulp.
Het antwoord van de minister was duidelijk: we

laten deze jongeren niet los!
Iedere jongere die op niet-rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp beroep doet, zoals het verblijf in een voorziening,
kan deze nu al na zijn 18 jaar verderzetten, en dit tot 25 jaar.
Ook als de jongere na het bereiken van de volwassen leeftijd
tijdelijk beslist om dit niet te doen, kan hij of zij opnieuw hulp
aanvragen. In 2015 werden zo 1.250 meerderjarige jongeren
nog verder begeleid.
Voor iedere jongere voor wie de hulpverlening stopt omdat hij
de meerderjarigheid heeft bereikt, wordt een rondetafel
georganiseerd met de lopende hulpverlening, de jongere en
zijn context en steunfiguren, zijn consulent, OCMWmedewerkers en desgevallend de jeugdrechter. Dan wordt
het ondersteuningsplan opgemaakt dat de jongere tijdens de
laatste periode van de minderjarigheid, maar ook na zijn 18e
verjaardag moet bijstaan in zijn groei naar een zelfstandig
leven.
Specifiek voor jongeren met een complexe problematiek is er
een bijkomende investering van 2 miljoen euro voor de
regionale zorgnetwerken en voor de rugzakfinanciering van
bepaalde jongeren in functie van hun zorgzwaarte. Dit
gebeurt met het oog op langdurige zorg die ook de grens van
de meerderjarigheid overbrugt.
Daarenboven zal met de invoering van de persoonsvolgende
financiering voor personen met een handicap duidelijk ingezet
worden op de continuïteit bij die cruciale grens van mindernaar meerderjarigheid. De groep van jongeren met gedragsen emotionele stoornissen vormt een absolute prioriteit.
Finaal moeten alle acties en het stimuleren van goede
praktijken leiden tot een situatie waarbij geen enkele jongere
de jeugdhulp verlaat zonder de aandacht van een
betekenisvolle volwassene. Dit kan via een
vertrouwenspersoon, vrijwillige coaches, ondersteunende
pleegzorg, de brug naar een hulpverlener of een dienst in de
volwassenenhulp.
Na de commissievergadering hierover dienden we een motie
in om de Vlaamse regering te vragen deze problematiek echt
ter harte te blijven nemen.

Nood aan meer postnatale zorg
In een voorstel van resolutie vraagt de
meerderheid aan de Vlaamse regering om werk te
maken van een uitbouw van de postnatale zorg
thuis. Dat is nodig, zeker nu het verblijf na de
bevalling in het ziekenhuis steeds korter wordt.
In 2015 kondigde federaal minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Maggie De Block aan het verblijf - of beter
gezegd de financiering ervan - in de kraamkliniek na een
normale bevalling te verminderen tot max. 4,1 dagen. Veel
materniteiten anticipeerden hierop door moeders en baby’s
reeds na drie dagen naar huis te sturen. De thuissituatie
bleek hier niet overal klaar voor: het aanbod aan kraamzorg is
erg versnipperd en sterk verschillend per regio, de
samenwerking tussen het ziekenhuis en de vroedvrouw thuis
loopt vaak moeilijk en veel ouders zijn niet of te laat op de
hoogte van de mogelijkheden van thuiskraamzorg.

In ons voorstel van resolutie vragen we met de
meerderheidspartijen aan de Vlaamse regering om werk te
maken van een aantal knelpunten. De ambulante vroedvrouw
krijgt een centrale en coördinerende. De continuïteit en de
permanentie van hun medische zorg thuis moet verzekerd
worden. Dit vereist een degelijke ondersteuning en correcte
financiering.
De kraamverzorgenden die werken bij de diensten gezinszorg
moeten een specifieke opleiding krijgen om thuis de nietmedische zorg en ondersteuning te verlenen. Ze moeten tijdig
alarmtekens herkennen en aan de vroedvrouw of huisarts
signaleren.
Ook is het noodzaakelijk om de samenwerking tussen de
gynaecoloog, kinderarts, huisarts en de vroedvrouwen te
versterken en te ondersteunen.
Lees meer

Aantal leerlingen met leefloon
en studietoelage blijft stabiel
OCMW’s worden regelmatig geconfronteerd met
vragen van jongeren die geen beroep kunnen
doen op hun ouders en toch verder willen
studeren. Naast recht op een studietoelage van
de Vlaamse overheid, hebben deze jongeren,
onder een aantal voorwaarden, ook recht op een
leefloon. Jaarlijks gaat het om ongeveer 1.500
kandidaten, waarvan iets meer dan 1.000
studenten hoger onderwijs. Dat vernam ik in
antwoord op een parlementaire vraag aan
minister Crevits.
School- en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen
leerlingen en studenten om de kosten die gekoppeld zijn aan
het naar school gaan en het studeren te dragen. De bedragen
verschillen naargelang de gerechtigde kleuter-, basis-,
secundair of hoger onderwijs volgt. Men moet ook voldoen
aan een aantal voorwaarden (inkomen, nationaliteit, opleiding
en gezinssituatie).
Wie geen of een laag inkomen heeft en zelf niet meteen in
staat is die toestand te veranderen, kan aanspraak maken op
een (bijpassing tot) leefloon. Ook hier gelden enkele
voorwaarden (verblijfplaats, nationaliteit, leeftijd, inkomen en
werkbereidheid).
Het aantal leerlingen of studenten die een leefloon ontvangen
en een school- of studietoelage krijgen blijft doorheen de
jaren relatief stabiel.
Er wordt onderzocht of het mogelijk is om studenten met een
leefloon die er recht op hebben automatisch een school- of
studietoelagen toe te kennen. Op die manier kan vermeden
worden dat sommige rechthebbenden hun steun mislopen
door hem niet aan te vragen.

Busstrook ook openstellen
voor voertuigen DOAV
Voor mensen die omwille van een beperking
minder mobiel zijn en bijv. in een rolstoel zitten,
vormen de diensten voor openbaar aangepast
vervoer (DOAV) een alternatief voor het gewone
openbaar vervoer. Daarom zouden de DOAVvoertuigen ook gebruik moeten kunnen maken
van busstroken.
Voor personen met een ernstige bewegingsbelemmering is
het niet vanzelfsprekend om zich vlot te verplaatsen. Al te
dikwijls leidt dit tot verlies van kansen op het vlak van wonen,
opleiding, ontspanning en tewerkstelling. De diensten
openbaar aangepast vervoer (DOAV), waarvan er 25
gesubsidieerd worden door Vlaanderen, proberen hier een
antwoord op te bieden. Ze vervoeren hun cliënten van deur
tot deur in voertuigen die toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers.
De DOAV-wagens mogen thans geen gebruik maken van
bijzonder overrijdbare beddings of busstroken, terwijl
voertuigen van het openbaar vervoer of voor schoolvervoer
dat wel mogen. Nochtans vormt hun dienstverlening een
noodzakelijke aanvulling op het klassieke openbaar vervoer.
Uit een parlementaire vraag van mij blijkt dat de Vlaamse
minister van Mobiliteit vindt dat de DOAV-voertuigen niet
herkenbaar genoeg zijn om ze toe te laten op de
busstrook. Andere automobilisten zouden dan kunnen denken
ook over de strook te mogen rijden. Nochtans staat op de
wagens duidelijk vermeld dat het gaat om aangepast vervoer
van mensen met een mobiliteitsbeperking.
Natuurlijk blijft het belangrijk om een busstrook zoveel als
mogelijk te vrijwaren voor collectief vervoer en bepaalde
vormen van woon-werkverkeer. Ook de DOAV vervoeren elke
week heel wat mensen, maar zeker niet in die mate dat dit
problemen zou veroorzaken op rijstroken die voorbehouden
zijn voor specifiek vervoer.
Vermaatschappelijking van zorg en ernaar streven dat alle
mensen, ongeacht hun zorgnood, volwaardig deel kunnen
uitmaken van onze samenleving, is niet alleen een opdracht
voor het welzijnsbeleid. Een aangepast mobiliteitsbeleid kan
heel veel mensen nog meer op weg helpen.
Ook Handicar ondersteunde mee mijn oproep.

1.100 senioren kregen bezoek
Jaarlijks worden de senioren in onze gemeente
extra getrakteerd. Onder meer door een waaier
aan activiteiten tijdens de seniorenweek en in het
kader van de actie ‘Wij weten elkaar wonen’. Niet
alle senioren zijn immers nog mobiel en actief.
Daarom brengen we alle 80-plussers die nog
zelfstandig wonen of in een assistentiewoning
verblijven jaarlijks een bezoekje. En dat al sinds
2004.

Op die manier kregen afgelopen zomer 1.100 Zoerselaars
een vrijwilliger van de seniorenraad, Ziekenzorg, Okra,
Gezinsbond of van één van de wijkraden over de vloer. En
die kwam niet met lege handen. Naast een gezellige babbel,
kregen de senioren een zakje koekjes. Die koekjes werden
met veel zorg gebakken door gasten uit Monnikenheide. Half
augustus ging ik het bakatelier bezoeken met een bos
bloemen en doos pralines. Ook Maria bakte mee, zij is met
haar 83 jaar de oudste actieveling in Monnikenheide en zet
zich heel graag in om haar leeftijdsgenoten op iets lekkers te
trakteren.
Ik vind dit een heel mooi project dat helemaal vertaalt waar
Zoersel voor staat. Iedereen telt mee en iedereen kan een
waardevolle bijdrage leveren aan onze samenleving.
Iedereen kan trouwens van de bakkerijproducten van
Monnikenheide smullen. Ze zijn elke maand te koop op de
markt in Zoersel, en op bestelling.

Proficiat, Jan Vorsselmans!
Naar aanleiding van de 65ste verjaardag van
journalist Jan Vorsselmans organiseerde zijn
kozijn Harry Van Uffel een verrassingsfeestje.
Samen met de burgemeesters van Zoersel en
Malle, zijn oud-chef bij de Gazet en
afgevaardigden van Brouwerij Trappisten was ik
uitgenodigd om te vieren.
Niet alleen dat hij 65 jaar op de teller heeft staan, was reden
voor felicitaties, ook het feit dat Jan al 36 jaar werkzaam is als
lokaal journalist van de Gazet van Antwerpen verdiende een
groot applaus.
Al ontelbare verhalen bracht hij in de krant, over Zoersel en
de omliggende gemeenten. Waar er iets te doen is, kom je
zeker ook Jan met notitieboekje tegen. En hij wil het zeker
nog niet neerleggen. Dat verdient een bloemetje! Of beter
gezegd, een Trappist! En wel een fles van 6 liter.
Bij deze nog eens een dikke proficiat en ook een
welgemeende dankjewel aan Jan voor zijn interesse in onze
gemeente.

Wens je deze nieuwsbrief
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