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VOORSTEL VAN RESOLUTIE
- van de heren xxxx,
de dames xxxx betreffende het oplossen van de wachtlijsten voor opvang van personen met een
handicap in Vlaanderen
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DAMES EN HEREN,
Op 22 januari werd er een voorstel tot
resolutie ingediend betreffende de schrijnende
opvangsituatie voor gehandicapte kinderen in
Bulgarije.
Dit voorstel werd in spoedprocedure
behandeld in de plenaire vergadering van 23
januari en door alle aanwezige leden unaniem
goedgekeurd.
De gehandicaptenzorg in Bulgarije is uiteraard
niet te vergelijken met de situatie in
Vlaanderen. Hier worden kinderen en
volwassenen
met
een
handicap
in
voorzieningen meestal goed verzorgd.
Toch mogen we onze ogen niet sluiten voor de
schrijnende tekorten in Vlaanderen. De
voorbije jaren is er in het Vlaamse parlement
al veel gedebatteerd over de wachtlijsten.
Sinds 2001 wordt de dienstdoende regering
regelmatig aan de tand gevoeld over de
evolutie van de cijfers.
Het is spijtig dat dit maatschappelijk probleem
met zo’n menselijke drama’s uitgegroeid is tot
‘heet hangijzer’.
Ondanks het feit dat deze én vorige Vlaamse
regeringen behoorlijk veel geld vrijgemaakt
hebben, geraken de wachtlijsten niet opgelost.
Het moet duidelijk zijn dat het hier om een
structureel probleem gaat dat niet zomaar even
door de ene of andere politieke fractie kan
opgelost worden.
Met het oog op de Vlaamse verkiezingen is er
maar één oplossing mogelijk: het wegwerken
van de wachtlijsten moet op een hoger vlak
komen,
boven
alle
partijpolitieke
tegenstellingen heen. Dat kan alleen door een
solidaire en eensgezinde aanpak, net zoals we
de resolutie over de ‘verlaten kinderen van
Bulgarije’ aangenomen hebben.
Door de gezonde financiële situatie van
Vlaanderen
is
er
onverwacht
extra
beleidsruimte vrijgekomen vanaf 2008.
Uiteraard hebben diverse ministers een
verlanglijstje klaar.
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Op 23 januari hebben wij Bulgarije
aangemaand om de situatie van de kinderen
met een mentale handicap te verbeteren door
voldoende budgetten vrij te maken en hun
beloftes na te komen.
Daarbij boden we ook de deskundigheid aan
van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH). Zij kunnen goede
zorg organiseren maar ze ontvangen nu reeds
te weinig geld om Vlamingen de toegezegde
zorg tijdig te kunnen aanbieden.
In Vlaanderen staan op dit moment ruim 9.000
mensen op de wachtlijst voor opvang en/of
begeleiding. Sinds 1 januari 2008 is de
zorgregie van kracht. Het voornaamste doel is
te zorgen dat de meeste dringende en
schrijnende zorgvragen ook als eerste opgelost
worden rekening houdende met de toegekende
budgettaire middelen.
Ondertussen blijven ouders geconfronteerd
worden met onzekerheid omdat niemand hen
kan garanderen of en wanneer ze een
antwoord krijgen op hun zorgvraag. Ouders
kunnen daardoor niet werken en vereenzamen.
Zij verliezen alle vertrouwen in het politiek
systeem en dat schaadt ons allemaal.
Het kan niet langer dat het VAPH enerzijds
gebruikers een toegangsticket tot de zorg
geeft, maar anderzijds nergens plaatsen heeft
omdat alles volzet is bij gebrek aan geld.
In tegenstelling tot Bulgarije is Vlaanderen
een rijke regio. In 2008 wordt alle schuld bij
de banken afbetaald.
Vlaanderen krijgt ruime dotaties voor
persoonsgebonden materies waaronder de
gehandicaptenzorg.
Het is dan ook niet meer dan logisch dat we
prioritair het overschot aan beleidsruimte
integraal toewijzen aan de oplossing van de
wachtlijsten.
We moeten de Vlaamse regering vragen om
bij de eerstkomende begrotingscontrole alle
extra geld vrij te maken. Dan moet de minister
van Welzijn samen met het VAPH en de
koepels van de gehandicaptenzorg tegen juni
2009 de wachtlijsten effectief wegwerken.
Xxxx
Xxxx
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement,
− gelet op:
1e. het aangenomen voorstel van resolutie
in verband met de Bulgaarse
‘weeshuizen’ (zie stuk met nummer
1508 werkjaar 2007-2008);
2e. het Vlaamse regeerakkoord van 2004
‘Vertrouwen geven,
verantwoordelijkheid nemen’ onderschreven door de regering Peeters
– een oplossing van de wachtlijsten
belooft tegen 2009;
3e. de periodieke publicatie van een rapport
betreffende de ‘Centrale Registratie
Zorgvragen’ door het VAPH en die
steeds groeiende wachtlijsten tonen;
4e. de meermaals herhaalde beloftes van de
Vlaamse regering om de wachtlijsten
duurzaam weg te werken;
− overwegende:
1e. de diverse schrijnende verhalen in
Vlaamse weekbladen, dagbladen, op
radio en TV;
2e. dat meerdere voorzitters van de
politieke partijen in de aanloop naar de
verkiezing van 2004 uitdrukkelijk
beloofden om de wachtlijsten op te
lossen;
3e. dat het gesloten budget van het VAPH
niet volstaat om een antwoord te bieden
op alle terechte en dringende
zorgvragen;
4e. de Vlaamse regering ruim 100 miljoen
euro recurrente middelen kan besteden
tijdens de begrotingscontrole einde
februari 2008;
5e. het jaar 2008 het laatste volledige
werkjaar van deze legislatuur is;
6e. begin 2009 de strijd om de kiezer in alle
hevigheid zal losbarsten en dat het al
dan niet wegwerken van de wachtlijsten
door de verschillende partijen in de
discussies gebruikt of misbruikt kan
worden;

− betuigt zijn solidariteit met de ouders en
de families op de wachtlijsten voor
opvang in Vlaanderen;
− vraagt de Vlaamse Regering:
1e. om de extra budgettaire middelen van
de begrotingscontrole te reserveren voor
het wegwerken van de wachtlijsten voor
opvang;
2e. dat de minister van Welzijn samen met
het VAPH een systeem van
zorgzekerheid uitwerkt dat zij die een
plaats toegezegd kregen door het VAPH
ook effectief een plaats kunnen krijgen;
3e. het oplossen van de wachtlijsten boven
het politieke gewoel te stellen.
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