
Brussel, 27 april 2005.
Omzendbrief

Aan de Heer G. ABRAHAMS
Voorzitter Raad van Bestuur van het
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap
Sterrenkundelaan, 30
1210 BRUSSEL

Betreft: uitbreidingsbeleid 2005.

Mijnheer de voorzitter,

De Vlaamse regering keurde de aanpassing van de begroting 2005 goed, waarbij voor het
Vlaams Fonds in een verhoging van de dotatie met 7,5 mio € wordt voorzien.
Deze verhoging vormt de opstapregeling voor het uitbreidingsbeleid vanaf september 2005 en
moet op jaarbasis een uitbreiding met 22,5 mio € genereren.

Met dit bijkomend budget wil ik de inspanningen voortzetten met betrekking tot de zorg voor
personen met een handicap, inzonderheid door de verhoging van de opvang en begeleiding en
van het aantal budgetten voor persoonlijke assistentie.

Hierbij geef ik, rekening houdende met het advies van de Raad van Bestuur van 26 april 2005,
de krachtlijnen aan van de nieuwe beleidsinitiatieven. In onderstaande tabel wordt de
budgettaire weerslag op jaarbasis en op realisatiebasis 2005 (van september tot december of
4/12) weergegeven. Gelieve deze als richtlijn te hanteren ter uitvoering van de begroting en
ter voorbereiding van de beslissingen in de Raad van Bestuur.

Realisatie van het meerjarenplan 2003-2007 zorg en persoonlijke assistentie

Opstap nieuw beleid September 2005 Jaarbasis
Uitbreiding persoonlijk assistentiebudget 1.875.000 5.625.000
inbegrepen regeling voor Zorgconsulentschap pm pm

Budgethoudersverenigingen pm pm

Uitbreiding capaciteit (semi-) residentiële en ambulante
zorg 5.625.000 16.875.000
Inbegrepen
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Provincie Bevolking Erkend
Ideaalverdeling
na uitbreiding Te realiseren

Te realiseren met
doorschuif

Antwerpen 1645652 196 268 72 50
Brabant 1022821 129 167 38 26
Limburg 798583 104 130 26 18
Oost-Vlaanderen 1366652 141 223 82 57
West-Vlaanderen 1132275 163 185 22 15
Totaal 5965983 733 973 240 166

Indien er door de doorschuif naar beschermd wonen een upgrading vereist is omdat de
populatie die in de plaats wordt opgenomen een zwaardere zorgvorm vereist, mag de
meerkost, zijnde het verschil tussen tehuis werkenden en tehuis niet-werkenden, of het
verschil tussen tehuis niet-werkenden bezigheid en tehuis niet-werkenden nursing, op het
provinciaal budget verdisconteerd worden. Het is hier uitdrukkelijk niet de bedoeling
bestaande gebruikers binnen de tehuizen werkenden enerzijds en de tehuizen niet-werkenden
anderzijds in een hogere zorgvorm onder te brengen.

Met betrekking tot de planning van plaatsen zelfstandig wonen (12 tot 15 voor 1 dienst) kan
overgegaan worden tot het samenvoegen van de regionale tekorten om tot een dienst te
komen.

Timing:
De voorzieningen en de regionale overlegorganen dienen zo snel als mogelijk geïnstrueerd te
worden, zodat zij hun zorgplannen spoedig kunnen indienen met als streefdatum 15 juni 2005.
De Raad van Bestuur neemt ten laatste eind juli 2005 een beslissing over de zorgplannen van
de provincies die tegen 15 juni 2005 hun zorgplannen hebben voorgelegd aan het Vlaams
Fonds.
De provincies die meer tijd nodig hebben om hun zorgplannen op te maken worden erom
verzocht zich toch te houden aan 15 juli 2005 als einddatum om ze in te dienen. De raad van
Bestuur zal in een extra vergadering eind augustus dan beslissen over deze zorgplannen.

Indien de voorstellen (rekening houdende met de vooropgestelde richtlijnen) de bedragen die
per provincie worden toegekend niet volledig kunnen uitputten, zal ik begin september 2005
nieuwe richtlijnen geven m.b.t. de aanwending van de resterende budgetten in een tweede
ronde.

Met de meeste hoogachting,

Inge VERVOTTE
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.
















