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Jaarlijks afstemmingsoverleg als nieuwe hefboom

Stand van zaken
Historische achterstand op vlak van welzijn en zorg in
Halle-Vilvoorde
Mechanismen die spelen:
hogere grond- en infrastructuurprijzen
Beperkte mobiliteit in de regio
tekort aan initiatiefnemers en arbeidskrachten
kleine(re) voorzieningen
Grote groep anderstaligen die beroep doen op aanbod in
Brussel en Wallonië

1

16/09/2017

Stand van zaken
Een gekend overzicht ...

CAW budget per inwoner
2006-2015

Bron: Departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving

CAW VTE per 10.000 inwoners
2006-2015

Bron: Departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving
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CGG: VTE per 10.000 inwoners
2006-2015

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en CGG’s Vlaams-Brabant
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BJB: plaatsen per 10.000 jongeren
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Bron: Agentschap Jongerenwelzijn
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Dagverzorgingscentra: gerealiseerde
voorzieningen op programmatie (1/07/2016)

% erkend of erkenning in onderzoek
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Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
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Lokale Dienstencentra: erkende op
programmatie (1/08/2016)
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Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Diensten voor gezinszorg:
% gerealiseerde uren op programmatie
(2015)
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Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
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Toename % 2006-2016

Plaatsen per 100 kinderen van 0-2 jaar

Kinderopvang baby’s en peuters: plaatsen
per 100 kinderen
2006-2015

Groei
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VAPH: erkende plaatsen/
begeleidingen - 30/06/2014

Bron: VAPH

VAPH: erkende plaatsen
30/06/2014

Bron: VAPH

VAPH: erkende plaatsen
30/06/2014

Bron: VAPH
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Hoe komen tot een verbeterde
situatie?
Beleidskader
Vlabzorg
zorginvest
zorg
Decreet Lokaal Sociaal beleid en buurtgerichte zorg
Programmatie

Stand van de Rand
Doelstelling: komen tot structurele afspraken, voor en met
alle beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid
Traject gelopen: dialoog over cijfers…
Uiteindelijk decretaal gekoppeld aan Vlabzorginvest

Vlabzorginvest
Kader: afslanking van de provincies
Specifiek voor de provincie Vlaams-Brabant
Kadert in doelstelling om achterstand weg te werken
Doel: gronden om nieuwe zorginitiatieven te realiseren
en het nodige kapitaal beschikbaar maken
Prioritaire focus: Vlaamse Rand
Centrale rol provincie Vlaams-Brabant
Integratie in Vlabinvest
Ontwerptekst decreet Vlabzorginvest
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Hoe komen tot een verbeterde
situatie?
Vlabzorginvest als hefboom via:
1° het uitbreiden en het versterken van het aanbod
inzake welzijns- en gezondheidsvoorzieningen door:
de verwerving van gronden of het verstrekken van leningen
of subsidies daartoe aan initiatiefnemers, ten behoeve van
de realisatie van nieuwe en de uitbreiding van bestaande
welzijns- en gezondheidsvoorzieningen;
de aankoop, bouw, verbouwing, renovatie of inrichting van
gebouwen of andere infrastructuur voor welzijns- en
gezondheidsvoorzieningen of het verstrekken van leningen
of subsidies daartoe aan initiatiefnemers;

2° het stimuleren en het begeleiden van initiatiefnemers
bij de initiatieven, vermeld in punt 1°.

Nieuw structureel forum
Kapstok ingeschreven in het decreet Vlabzorginvest:
Structureel overleg tussen Vlabinvest apb en de Vlaamse
Gemeenschap
Doel: maximale afstemming van het provinciale welzijns- en
gezondheidsbeleid op de Vlaamse keuzes en mogelijkheden

Nieuw structureel forum
Jaarlijks vastleggen, per sector, of en zo ja, op welke wijze
er in de realisatie van de Vlaamse programmatie inzake
welzijns- en gezondheidsvoorzieningen of in de uitbreiding
van het Vlaamse aanbod aan welzijns- en
gezondheidsvoorzieningen, voorrang wordt gegeven aan
Vlaams-Brabant en in het bijzonder aan de Vlaamse Rand.

Voor het eerst dit najaar!
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Bedankt
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