Mijnheer de voorzitter, Mevrouw de gouverneur, Collega’s,
Onze sociale bescherming, onze sociale zekerheid waar we zo om geroemd worden, staat
onder druk. Vele mensen maken zich ongerust over de toekomst, en terecht. Want heel wat
van de aangekondigde maatregelen zullen pijn doen, zullen ons sociaal bestel onder druk
zetten. Daarnaast is er ook nog veel onduidelijkheid. Onder meer over de impact van de
Staatshervorming. Bevoegdheden worden overgedragen, van een hoger naar een lager
niveau, en van een lager naar een hoger niveau. Ook op het domein van Welzijn en
gezondheid, een domein waarin onze provincie al jaren een voortrekkersrol speelt. Want het
Vlaamse regeerakkoord kalft de bevoegdheden van de provincies verder af, waardoor we in
de toekomst geen persoonsgebonden bevoegdheden meer kunnen, meer mogen uitvoeren.
Zoals deputé Bellens in de commissie al aangaf, is het nog onduidelijk wat dit voor gevolgen
zal hebben. U weet collega’s, onze fractieleider Frank Geudens heeft het al meermaals
gezegd, wij geloven in de kracht van de provincies en wij willen ons niet zomaar gewonnen
geven. In de vorige legislatuur werden reeds een aantal bevoegdheden inzake welzijn
overgedragen naar Vlaanderen – en we zien nu al welke (kwalijke) gevolgen dit heeft.
Modem – collega Bayraktar had het er ook al over – moet daardoor zijn deuren sluiten.
Vlaanderen ontneemt op die manier vele mensen hun stem. Het Centrum voor
Toegankelijkheid gaat op in een Vlaamse EVA – maar Vlaanderen kan de vooropgezette
timing (1 januari 2015) al niet aanhouden. Bovendien verdwijnt de – gratis – dienstverlening
naar de openbare besturen van onze provincie. Een spijtige zaak, want toegankelijkheid is
fundamenteel als men tot een volwaardige participatie van iedereen wil komen.
Onze fractie pleit er daarom voor – en we hopen, deputé Bellens, dat u dat pleidooi in
Vlaanderen zult ondersteunen – om eerst de staatshervorming van de vorige legislatuur uit
te voeren en goed op te volgen wat de gevolgen ervan voor de inwoners van onze provincie
zijn, vooraleer overhaast in een nieuw rondje staatshervorming te stappen.
Collega’s, ik zei het al, wij hebben een zeer goede sociale bescherming, op alle niveaus, ook
op niveau van de provincie. Maar het is vaak niet makkelijk om ook daadwerkelijk te krijgen
waar men recht op heeft, of om er informatie over te vinden. Onze provincie draagt daar
haar steentje toe bij, via de sociale kaart. Het moet gezegd dat de informatie die nu via de
website (desocialekaart.be) beschikbaar is, niet echt gebruikersvriendelijk en toegankelijk is.
Ik ben dan ook blij te lezen dat de provincie de sociale kaart toegankelijk wil maken voor
iedereen, en ik vernam graag hoe dit concreet aangepakt zal worden.
Een goed welzijnsbeleid houdt ook rekening met de mening van de mensen voor wie het
bedoeld is, en betrekt hen bij het beleid. In onze provincie gebeurt dit via de provinciale
ouderenraad, en de Welzijns- en gezondheidsraad. Zoals vorig jaar wil ik ervoor pleiten om
de werkzaamheden van die raden meer bekend te maken, zowel voor de leden van onze
commissie, als voor het grotere publiek – bijv. door een rubriek op de website, door
bekendmaking van hun adviezen, …
In uw beleidsbrief spreekt u ook over uitdagingen op vlak van wonen, omdat de huidige
woonvormen niet langer de norm zijn voor de toekomst. Dat klopt inderdaad, en ik zou daar
willen vragen ook na te denken over nieuw samengestelde gezinnen.
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Want daar kan het gaan om gezinnen die op bepaalde ogenblikken 2 kinderen in huis
hebben, op andere momenten 4 en nog op andere momenten misschien wel 6 of meer.
Flexibiliteit in woonvormen is dan nodig, en als de provincie een proeftuin wil zijn voor
vernieuwende experimenten, zou ik ook hier aandacht voor willen vragen.
Collega’s, sociaal beleid moet er zijn voor iedereen, maar net een tikkeltje meer voor
mensen die het wat moeilijker hebben, om hen aansluiting bij de maatschappij te geven om
hen te versterken en gelijke kansen te geven.
Zo leven er in onze provincie jammer genoeg nog altijd teveel mensen in armoede. Onze
provincie ondersteunt de werking van de Voedselbank – een goede zaak al is het zeer erg dat
nog altijd zoveel mensen een beroep moeten doen op voedselbedeling. En die nood neemt
alleen maar toe. Eind 2013 is het Europees voedselprogramma gestopt, en kwam het
Europees Steunfonds voor de meest kwetsbaren. Graag vernam ik of dit gevolgen heeft
gehad voor de Voedselbank, en hoever het staat met de aangekondigde professionalisering
van de verdeelpunten.
Ook een vraagje m.b.t. Arbeidszorg. Toen we dit punt goedkeurden in de provincieraad van
april dit jaar, wees ik al op de moeilijkheden die er zijn m.b.t. het statuut. Nu federaal en
Vlaams de regeringen gevormd zijn, is het misschien wel het moment om ook die problemen
aan te kaarten, zodat mensen die in dit statuut stappen, niet het risico lopen hun uitkering te
verliezen.
Tot slot nog iets over twee punten die me nauw aan het hart liggen: mensen met een
handicap en vrijwilligers.
Ik ben er absoluut van overtuigd dat onze provincie een belangrijke rol kan en moet spelen
in het transitieproces naar een inclusieve maatschappij dat het uitgangspunt is van het
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, en van
de plannen van minister Vandeurzen inzake de persoonsvolgende financiering. Ik wil er dan
ook graag voor pleiten om dit actief op te volgen.
En dan: de vrijwilligers. Het zout van onze samenleving. Onze maatschappij kan niet zonder.
Ook daar staan we voor grote uitdagingen, omdat door de besparingen en inkrimpingen van
personeel in heel wat sectoren meer en meer een beroep gedaan wordt op vrijwilligers.
Volgend jaar bestaat de wet op de vrijwilligers 10 jaar – een uitgelezen kans om een balans
op te maken over het vrijwilligerswerk in onze provincie.
Mijnheer de voorzitter, Mevrouw de gouverneur, Collega’s, er staan nog vele belangrijke en
interessante zaken in de beleidsbrief van Peter Bellens. Maar ik zal het hierbij laten. Wel niet
zonder nogmaals te pleiten om niet onbezonnen en overhaast tewerk te gaan met de
overdracht van bevoegdheden en om daarbij steeds het belang van de inwoners van onze
provincie voor ogen te hebben.
Ik dank u.
Greet van Gool, sp.a
16 december 2014
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