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Katrien Schryvers
Aan de bel voor
Zorg, Wonen en Kinderen

Nieuwsbrief 7 september 2017
De eerste schoolbel heeft weer geluid, het startschot is weer gegeven voor een nieuw
werkjaar. Ik hoop dat u van een deugddoende vakantie heeft kunnen genieten. Ikzelf ben
er ook even tussenuit geweest, maar heb evenmin alles aan de kant geschoven de
voorbije twee maanden. Dat merkt u aan een weer goed gevulde nieuwsbrief.
Zorg, wonen en kinderen blijven mijn stokpaardjes. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen,
is een wens van vele ouderen en mensen met een beperking. Daar moeten we dan ook
de mogelijkheden voor creëren. En wie zorg nodig heeft, moet ondersteuning krijgen in
functie van de zorgzwaarte. Ik blijf ook ijveren voor een betere ondersteuning van
onthaalouders, een toegankelijk openbaar vervoer en verdraagzaamheid voor spelende
kinderen.
In Zoersel zijn we heel opgetogen over het nieuwe schoolgebouw in Halle, over het
verjaardagsconcert voor François Glorieux, het succes van de Z-pas, de warmte van
poëzie in de openbare ruimte en het engagement van onze gemachtigde opzichters.
Ook zetten we ons traject 'Bij ons in Zoersel' verder. Daarmee leggen we ons oor te
luisteren bij de Zoerselaar om zo te komen tot een breed gedragen
verkiezingsprogramma.

Uniform premiesysteem voor
zorggerelateerde
woningaanpassingen
Zowel Wonen-Vlaanderen als het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH) bieden aanpassingspremies aan. Deze
premies dragen dezelfde naam en dienen tot zeer
vergelijkbare doelen, maar stellen verschillende
voorwaarden en dat is heel verwarrend.
Bovendien bestaan er ook een renovatie- en
verbeteringspremie, die ook van toepassing zijn
voor aanpassingen aan een woning. Ik werkte
een voorstel uit om het systeem te
vereenvoudigen.
Heel wat hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning
kunnen het zelfstandig wonen voor mensen die extra zorg
nodig hebben en voor mensen met een beperking
comfortabeler maken. Denk aan aangepast sanitair, het
wegwerken of overbruggen van drempels, het plaatsen van
een traplift, enz.
Dergelijke aanpassingen gaan gepaard met extra kosten.
Daar bestaan premies voor, maar door de veelheid aan
premies moeten mensen veel studiewerk verrichten om te
weten waar ze recht op hebben. Omdat het zo'n kluwen is,
lopen veel mensen ook premies mis.
Om dit eenvoudiger te maken, heb ik een conceptnota
uitgewerkt. Daarin doe ik een aantal voorstellen:
- Een helder tweesporensysteem: één stelsel voor
ondersteuning die te maken heeft met woningaanpassingen
met het oog op het zo lang mogelijk comfortabel thuis wonen,
en één stelsel voor ondersteuning die te maken heeft met het
verbeteren van de kwaliteit en de structuur van een woning.
Het eerste stelsel valt dan onder het beleidsdomein Welzijn
en het tweede onder het beleidsdomein Wonen.
- Eén overzichtelijke lijst van alle
aanpassingswerkzaamheden met het oog op langer thuis
wonen die voor subsidiëring in aanmerking komen.
- Onderzoek naar de leeftijdsgrens van 65 jaar: Kan een
erkenning van een handicap leeftijdsonafhankelijk worden
gemaakt? Mensen die ouder zijn dan 65 en een handicap
krijgen, kunnen nu geen beroep meer doen op de
aanpassingspremie van het VAPH. Dit wordt als zeer
onrechtvaardig ervaren. En met de leeftijd stijgt de kans op
gezondheidskwaaltjes, maar is 65 jaar daarbij een goede
grens?
- Taperingsysteem: Kunnen we een absolute inkomensgrens
vervangen door een systeem van meerdere
inkomensgrenzen? We moeten immers voorkomen dat
mensen een subsidie aan zich voorbij zien gaan, omdat ze
één euro boven de toegelaten inkomensgrens uitkomen.
Lees meer op mijn website
Lees het artikel van Gazet van Antwerpen

Ouderenzorg moet evolueren
naar financiering o.b.v.
zorgzwaarte
Nu de financiering van de ouderenzorg volledig
Vlaamse bevoegdheid is geworden, kan
Vlaanderen een eigen systeem uitwerken. Samen
met mijn collega Griet Coppé pleit ik ervoor om
objectieve zorgzwaarte als centraal criterium te
hanteren, onafhankelijk van de zorgvorm. Tegen
2030 zet de vergrijzing een versnelling in. Tegen
dan moet een nieuw zorgzwaartegestuurd
financieringsmodel op kruissnelheid zijn.
De financiering binnen de ouderenzorg is momenteel
gebaseerd op het verschil in ROB- (rustoord voor bejaarden)
en RVT-statuut (rust- en verzorgingstehuis). Dat model
dateert van voor de 6de staatshervorming en is al jarenlang
gangbaar. Tegenover een RVT-statuut staan meer middelen
en personeel dan tegenover een ‘gewoon’ ROB-statuut. Voor
twee bewoners met hetzelfde zorgprofiel krijgt het
woonzorgcentrum op vandaag dus een verschillende publieke
financiering.
Dat onderscheid past niet meer in de nieuwe visie op
ouderenzorg. Een grotere zorgafhankelijkheid moet leiden tot
meer financiële middelen, ongeacht het etiket dat op een
erkenning wordt gekleefd. In onze conceptnota vragen we de
regering dan ook om werk te maken van zorgzwaartegebonden financiering.
Minister Vandeurzen werkt in het kader van de Vlaamse
Sociale Bescherming aan één inschalingsinstrument.
Eenzelfde zorgbehoefte, moet leiden tot een gelijke publieke
zorgfinanciering. Dat is niet enkel van belang voor de kwaliteit
van de zorg, het draagt ook bij aan de tevredenheid en aan
‘werkbaar werk’ voor het zorgpersoneel.
Deze keuze heeft natuurlijk budgettaire gevolgen. Een
omschakeling naar een persoonsvolgende, en dus
vraaggestuurde, zorgfinanciering is niet realiseerbaar onder
de huidige gesloten enveloppefinanciering.
Persoonsvolgende financiering in de thuis- en ouderenzorg
kan bijgevolg pas starten eens de inhaalbeweging op vlak van
zorgzwaarte voltooid is. Concreet vragen we dat het Vlaams
Parlement ervoor zorgt dat de evolutie van zorgzwaarte naar
de toekomst toe mee bepalend wordt voor de beschikbare
budgetten in de thuis- en ouderenzorg. Bovendien vragen we
dat de regering hierover jaarlijks verslag uitbrengt in het
Vlaams Parlement.
Lees meer op mijn website
Bekijk ook het filmpje

Werknemersstatuut voor
samenwerkende onthaalouders
Het aantal opvanglocaties en opvangplaatsen in
de gezinsopvang is de laatste jaren afgenomen,
terwijl de groepsopvang de laatste jaren in
stijgende lijn blijft gaan. Om ouders blijvend de
kans te geven te kunnen kiezen voor
kleinschalige opvang in een huiselijke sfeer,
moeten we onthaalouders ondersteunen die
kiezen samen te werken. Dat kan door de
toekenning van het werknemersstatuut voor
samenwerkende onthaalouders die de opvang
buiten de eigen gezinswoning organiseren en 9
tot 18 kindjes opvangen.
Sinds enkele jaren kunnen onthaalouders samenwerken,
ofwel als gezinsopvang (tot 8 kinderen), ofwel als
groepsopvang (vanaf 8 kinderen). Het blijft steeds opvang
met een kleinschalig karakter.
Samenwerken biedt tal van voordelen. De onthaalouders
kunnen elkaar als team wederzijds ondersteunen en
overleggen. Het biedt continuïteit bij afwezigheid van één van
hen en laat toe de arbeidstijd te verdelen en het arbeidsritme
beter af te stemmen op het eigen privé- en gezinsleven.
Tussen 2014 en 2016 kwamer er in Vlaanderen 17
opvanglocaties bij waarbij onthaalouders samenwerken.
(Samenwerkende) onthaalouders worden vandaag
tewerkgesteld in een sui generis statuut dat hen een
onkostenvergoeding garandeert en bepaalde sociale rechten
toekent.
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vereist voor de
toekenning van dat statuut dat de opvang in de eigen
privégezinswoning plaatsvindt. Die interpretatie wijkt echter af
van deze van Kind en Gezin die niet vraagt dat het om de
eigen woning van de onthaalouders gaat.
Omdat samenwerkende onthaalouders vaak meer kinderen
opvangen, moeten ze vaker uitwijken naar een andere
gezinsingerichte locatie. Ze lopen zo het risico dat het sui
generis statuut niet op hen van toepassing is.
Om RSZ-interpretatieproblemen te vermijden en opvang door
samenwerkende onthaalouders buiten de privégezinswoning
zonder probleem mogelijk te maken, willen we onthaalouders
die samenwerken en 9 tot 18 kinderen opvangen, in het
werknemersstatuut tewerkstellen. Dat werknemersstatuut
geldt enkel op voorwaarde dat de opvang niet in de eigen
gezinswoning (van één van de samenwerkenden) gebeurt.
Ook voor samenwerkenden die tot 8 kinderen opvangen
buiten de gezinswoning moet een oplossing geboden worden
voor de RSZ-interpretatie van de notie gezinswoning. Ook zij
dreigen mogelijks het sui generis statuut te verliezen.

Haltes De Lijn moeilijk
bereikbaar voor mensen met
motorische beperking
De Lijn maakt een inventaris van de
toegankelijkheidsstatus van haar haltes. De
eerste cijfers, die ik opvroeg in een parlementaire
vraag, tonen aan dat er nog heel wat haltes zijn
die voor mensen met een beperking een groot
obstakel vormen om gebruik te maken van het
openbaar vervoer.
Een halte van het openbaar vervoer wordt als toegankelijk
beschouwd als het perron verhoogd is, de doorgang op het
perron voldoende breed en obstakelvrij is, en het oppervlak
van het perron voldoende effen, aangesloten en slipvrij is, en
voorzien van een geleidelijn en opstapvlak in
rubbertegels. Om een duidelijk beeld te krijgen over de
toegankelijkheidsstatus van de haltes, wordt momenteel een
inventaris gemaakt.
Slechts 10,17 procent van de haltes van De Lijn is autonoom
toegankelijk voor personen met een motorische beperking.
Mits assistentie stijgt dit percentage tot 27,3 procent. In de
provincie Antwerpen gaat het om respectievelijk 15,24 en
43,24 procent. Voor personen met een visuele beperking is in
Vlaanderen slechts 4,62 procent van de haltes toegankelijk.
Op basis van de inventaris zal Vlaanderen aan
wegbeheerders gerichte vragen kunnen stellen om prioritair
aan te pakken haltes toegankelijk te maken, om zo werk te
maken van 'meer mobiele lijnen'.

Goe gespeeld charter
In de provincie Antwerpen ondertekenden 14
gemeenten, de provincie zelf en 9 Antwerpse
districten het charter 'Goe Gespeeld!'. Dit
charter, dat zorgt voor praktische tip en
achtergrond over een heel aantal speelthema's,
wil gemeenten ertoe aanzetten om voldoende
veilige en kwaliteitsvolle speelruimten voor
kinderen te creëren.
Buitenspelen gaat ook met gejoel gepaard Helaas gebeurt het
af en toe dat omwonenden klagen over het geluid van
spelende kinderen. Om kinderen kind te laten zijn en mensen
te sensibiliseren tegenover spelende kinderen, nam ik vorige
legislatuur het initiatief voor een resolutie. Daarin vroegen we
Vlaanderen een sensibiliseringscampagne op te zetten om de
verdraagzaamheid ten aanzien van spelende kinderen te
vergroten en de gemeenten op te roepen om, in overleg met
de brede jeugdsector, in te zetten op voldoende veilige en
kwaliteitsvolle speelruimten voor kinderen. Hiermee werd het
signaal gegeven dat kinderen moeten kunnen buitenspelen.
In navolging van de resolutie ontwikkelde de werkgroep Goe
Gespeeld!, die getrokken wordt door de vzw Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk, in 2012 het charter Goe Gespeeld!. Zo wil de
werkgroep gemeenten ertoe aanzetten om voldoende veilige
en kwaliteitsvolle speelruimten voor kinderen te creëren.

Begin 2016 hadden 59 gemeenten het charter
onderschreven. Het doel om dit aantal tegen 2017 te
verdubbelen werd niet behaald. De werkgroep blijft met
diverse acties en een nieuwsbrief met speeltips wel inzetten
op sensibilisatie.
Lokale besturen kunnen zelf beslissen of ze het charter Goe
Gespeeld ondertekenen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat
ze mee een positief speelklimaat creëren.

Nieuwe voorwaarden Z-pas
Sedert 1 september 2014 kunnen Zoerselaars met
een beperkt inkomen beroep doen op de Z-pas,
de Zoerselse variant van de vrijetijdspas. Op die
manier wil Zoersel inwoners met weinig
financiële middelen meer mogelijkheden geven
om te participeren aan activiteiten. Voortaan
bepaalt enkel het (gezins)inkomen of men een Zpas kan bekomen. Het sociaal statuut speelt
geen rol meer.
Houders van een Z-pas krijgen bij deelname aan culturele en
sportieve activiteiten die gemeente & OCMW Zoersel zelf
organiseert een korting van 50%. Dit geldt ook bij de
zomeractiviteiten voor kinderen, schooluitstappen (ook als de
kinderen naar een school buiten Zoersel gaan) en
zwemlessen in het zwembad in Pulderbos. De pas geeft ook
recht op een korting in een aantal musea, domeinen en
cultuurhuizen van de Provincie Antwerpen.
De voorbije drie jaar werd het toepassingsgebied van de Zpas stelselmatig uitgebreid. Zo kunnen Zoerselaars met een
Z-pas voor een basisaanbod voeding en
onderhoudsproducten terecht in sociale kruidenier de NetZak.
Daarnaast zijn er afspraken met een aantal Zoerselse
tandartsen. Bij een gewone consultatie rekenen zij voor
houders van een Z-pas slechts 2 euro aan + het bedrag dat
wordt terugbetaald door het ziekenfonds.
Voor de Zoerselse verenigingen werd het Z-label ingevoerd.
Via de ondertekening van een charter geven de verenigingen
aan dat zij een korting van 50% op het lidgeld, uitrusting,
activiteiten... toekennen.
Recent besliste de OCMW-raad dat iedereen die een
inkomen heeft dat lager is dan het bedrag van de Europese
armoedegrens, verhoogd met 200 euro, een Z-pas kan
bekomen. Via dit systeem willen we mensen in armoede of
met een armoederisico meer ontplooiingskansen geven.

Verhuis school Halle
In augustus vorig jaar begonnen de werken aan
de nieuwe school van Halle. Exact een jaar later
werden de gebouwen al opgeleverd. Eind
augustus staken de leerkrachten de handen uit
de mouwen om al het materiaal te verhuizen en
de klassen in te richten, zodat zij op 1 september
de leerlingen feestelijk konden ontvangen.
Het nieuwe complex omvat een schoolgebouw, een sporthal
en een lokaal voor de technische dienst. De komst van de
nieuwe school maakt deel uit van een bredere visie op de
herinrichting van het dorp van Halle. Een school mag geen
onbereikbaar eiland zijn. De accommodatie van de school
kan daarom ook gebruikt worden door verenigingen. Vooral in
de nieuwe sporthal zullen vele Zoerselaars hun vrije tijd
kunnen doorbrengen. Op die manier maakt de school mee
deel uit van het gemeenschapsleven.
Belangrijk is ook dat de school nu slechts één locatie telt, in
plaats van twee zoals vroeger. Dat komt zowel de eenheid
binnen de school als de gehele organisatie ervan ten goede.
Zo moeten ouders hun kinderen niet meer ophalen op twee
verschillende plaatsen en moeten de leerlingen niet meer van
het ene complex naar het andere wandelen voor de turnles.

Verjaardagsconcert voor
ereburger François Glorieux
François Glorieux is componist, pianist, dirigent,
professor in de muziek… én Zoerselaar! Deze
veelzijdige muzikant componeerde meer dan 300
werken en speelde meer dan 6000 concerten,
geflankeerd door diverse orkesten en dirigenten
overal ter wereld. Zijn 85ste verjaardag laten wij
niet ongemerkt voorbijgaan.
Glorieux staat gekend als vernieuwer, omdat hij de Vlaamse
cultuurhuizen kennis liet maken met de klassieke muziek en
verschillende stijlen samenbracht. Als virtuoos pianist,
getalenteerd componist en groot entertainer is François
Glorieux een muzikaal fenomeen. Onder meer Paul
McCartney, Michael Jackson, Toots Thielemans en Neil
Armstrong maken/maakten deel uit van zijn kennissenkring.
Al 15 jaar woont Glorieux in onze gemeente. Omwille van zijn
mooie carrière, zijn veelzijdigheid, zijn brede kijk op muziek
en zijn aandacht voor het grote publiek kende Zoersel hem in
2012 het ereburgerschap toe. Ter gelegenheid van zijn
85ste verjaardag dit jaar, organiseren de cultuurdienst en
werkgroep de Bijl op zaterdag 30 september een
hommageconcert om 20 uur in de Bijl (Dorp 1-3,
Zoersel). Eerst brengen vier jonge Zoerselse muzikanten
enkele stukken. Daarna zal de jarige zelf de aanwezigen
trakteren op een mini-concert.
Tickets bestellen voor het concert kan via de webshop van de
gemeente.

Poëzie op gedenksteen aan
sterretjesweiden
De sterretjesweiden op de begraafplaatsen in de
Zoerselse deelgemeenten worden sinds deze
zomer geflankeerd door een rechtopstaande
steen met een passend gedicht erop. Poëzie in
de openbare ruimte, om even bij stil te staan.
Door de goedkeuring van een voorstel van decreet van mij is
het sinds 2014 mogelijk om alle levenloos geboren kindjes,
hoe klein ook, een laatste rustplaats te geven. Voorheen kon
dat enkel vanaf een zwangerschapsduur van ten minste 12
weken. Hoe pril een leven ook is, het verovert snel een plaats
in de harten van familie en vrienden. Wanneer aan dat prille
leven een einde komt, wil men het op een gepaste wijze een
plaats geven en gedenken. Daarom werd op de
begraafplaatsen in Halle, Sint-Antonius en Zoersel speciaal
voor deze sterretjes een strooiweide aangelegd. Deze zomer
werden bij deze sterretjesweiden grote stenen geplaatst met
daarop een gedicht. Dit was een voorstel vanuit de werkgroep
poëzie in het kader van de actie ‘Poëzie in de openbare
ruimte’. Ook ik kroop in mijn pen voor dit project.

CD&V Zoersel zet gemachtigde
opzichters in de bloemetjes
Traditioneel vraagt CD&V Zoersel aan het begin
van het schooljaar aandacht voor veilig
schoolverkeer. Bij het begin van het schooljaar
zetten ze daarbij de gemachtigde opzichters in
de bloemetjes.
De gemachtigde verkeersopzichters aan de schoolpoort of op
wegen naar de school zorgen er mee voor dat kinderen veilig
van huis naar school kunnen. Deze vrijwilligers helpen de
scholieren te voet of op de fiets veilig de straat
oversteken. Door hun aanwezigheid kunnen ouders met een
geruster hart hun kinderen met de fiets of te voet naar school
laten gaan. Zo kan de vicieuze cirkel dat ouders hun kinderen
met de wagen brengen, omdat ze het anders te gevaarlijk
vinden, doorbroken worden.
De gemachtigde opzichters staan elke schooldag al heel
vroeg paraat aan drukbezochte oversteekplaatsen op weg
naar de scholen in onze gemeente. Ze doen dat geheel
vrijwillig, in weer en wind. Dat maatschappelijk engagement
verdient echt wel een bloemetje.

Bij ons in Zoersel...
Onder de noemer ‘Bij ons in Zoersel” gaan wij
met CD&V Zoersel in dialoog met inwoners,
verenigingen, organisaties… binnen de
gemeente, om zo te komen tot een programma
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 dat
breed gedragen wordt en waar wie Zoersel een
warm hart toedraagt, kan achter staan.

Dit project sluit naadloos aan bij onze eerdere initiatieven en
onze jaarlijkse wijkbevraging. Ook via het burgemeestersspel
waarmee we op de braderij stonden, konden Zoerselaars hun
prioriteiten bekend maken.
Voor de vakantie organiseerden we al twee thematische
werkgroepen onder de titel ‘Bij ons in Zoersel’, een over jeugd
en een over veiligheid. Tijdens deze bijeenkomsten willen we
van mening wisselen over zowel het huidige beleid in de
gemeente als over de toekomst: Wat wil de Zoerselaar zeker
gerealiseerd zien in zijn/haar gemeente? Welke accenten
vindt hij/zij dat het gemeentelijk beleid moet leggen?
Op 21 september '17 plannen we een werkgroep over sport.
Deze gaat door om 20 uur in Dorpszicht 1 (deelgemeente
Zoersel). De deur staat open voor iedereen die mee wil
nadenken over een beleid ter zake. Zin om langs te komen?
Meld u dan aan via info@zoersel.cdenv.be of bij een
bestuurslid.

Katrien Schryvers
Abdijlaan 4
2980 Zoersel

