Provincieraad 15 december 2015
Bespreking budget Welzijn
Mevrouw de Gouverneur, Voorzitter, Collega’s,
Onze provincie voert een sterk sociaal beleid. Ze blijft inzetten op thema’s die reeds lang
belangrijk zijn voor onze provincie, zoals de zorg voor personen met een handicap, maar ze
speelt ook in op nieuwe tendensen en ondersteunt deze. Ik denk daar dan bijvoorbeeld aan
de projecten tegen intra familiaal geweld en initiatieven voor mensen met dementie, of nog
aan de samenwerking rond aangepast vervoer – maar daar kom ik straks op terug.
Ik wil deze tussenkomst beginnen met de verschillende diensten bedanken. Voor hun goede
werk maar ook voor de informatie en de toelichtingen die we krijgen. En de beloftes die
nagekomen worden, zoals de verslagen van de Provinciale Welzijnsraad die we na de
commissie gekregen hebben en die heel wat informatie bevatten. Ik zou van deze
gelegenheid gebruik willen maken om te vragen of we die ook in de toekomst kunnen
krijgen. En om gedeputeerde Bellens te bedanken om ook iemand uit de sector van
personen met een handicap in die Raad op te nemen.
Door de interne staatshervorming kan de provincie een aantal taken niet meer uitoefenen –
we hebben het daar al eerder over gehad. We kunnen dit betreuren en doen dit ook, omdat
het sociaal beleid in ons land meer en meer onder druk staat. Reden te meer om in 2016 een
zo sterk mogelijk beleid voeren en in te zetten op wat vanaf 2017 nog kan. Maar we moeten
er ook voor zorgen dat de transitie, hetzij naar het Vlaamse niveau, hetzij naar het lokale
niveau, zo goed mogelijk verloopt. Daarbij wil ik aandacht vragen voor een aantal punten. Zo
mag de dienstverlening aan de inwoners van de provincie Antwerpen er niet op
achteruitgaan. Hun welzijn moet verzekerd blijven, ongeacht het bestuurlijk niveau dat
ervoor instaat. Ook moeten we aandacht hebben voor de instellingen die door de provincie
gesubsidieerd worden, zoals het Gielsbos, het PCMA en het GKC. Instellingen die zeer goed
werk leveren – en dus een goede opvolging verdienen. In september vorig jaar hebben we
hier een motie gestemd voor het behoud van Modem – dat intussen, na een jaar stilgelegen
te hebben, opnieuw opgestart werd. Een goede zaak maar we hopen wel dat de overgang
voor de andere provinciale welzijnsinstellingen vlotter zal verlopen.
2016 is dus een scharnierjaar, waarin we, voor een laatste maal, moeten en kunnen inzetten
op een aantal domeinen die nog even onder provinciale bevoegdheid vallen. Ik denk hier
dan aan het impulsbeleid van onze provincie, waarmee subsidies verleend worden aan
projecten die een leemte in het aanbod opvullen of een nieuwe methodiek introduceren of
nieuwe samenwerkingsverbanden initiëren. Daar zijn in het verleden al knappe projecten
mee gesubsidieerd en zoals ons toegelicht werd in de commissie, zullen ook in 2016 nog
projecten gesubsidieerd worden. In dat verband wil ik nogmaals de bekommernis meegeven
die ook al in de commissie werd geuit, met name om voorzichtig te zijn met projecten die
over meerdere jaren kunnen lopen en daar de continuïteit niet van in het gedrang te
brengen.
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Verder had ik een specifieke vraag i.v.m. de projecten die ingediend werden vanuit de stad
Antwerpen – en ik verwijs daarvoor naar het verslag van de provinciale welzijnsraad van
februari 2015. Blijkbaar was er een daling van de projecten vanuit de stad en was het de
bedoeling om het reglement meer bekend te maken. Is dit gebeurd, is er een evolutie
merkbaar?
Ook een vraagje i.v.m. de vluchtelingenproblematiek – en hiervoor verwijs ik naar de
vergadering over de opvang van vluchtelingen van begin oktober. Daar werd ook gesproken
over de impulssubsidies, is het uw bedoeling om hier projectoproepen rond uit te werken?
Nog een laatste vraag – of eerder bekommernis - over de impulssubsidies: net omwille van
het innovatieve karakter van de projecten, is het belangrijk dat de invalshoeken en de
specifieke problematieken van onze provincie ook na 2016 meegenomen kunnen worden
zodat daar verder op ingezet kan worden. Hebt u er al zicht op hoe die inspraak zal
gebeuren, na de overheveling naar Vlaanderen?
Collega’s, ik wil hier ook nog even stilstaan bij de materies die ook na 2016 nog in handen –
in de goede handen – van onze provincie blijven. En waar het inderdaad belangrijk is om er
volop op in te zetten. Ik denk dan aan de zorgeconomie en de zorginnovatie – en wil hierbij
de vraag van de provinciale welzijnsraad ondersteunen, om ook aandacht te besteden voor
thuiszorg. Zeker met de wijzigende visie om mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven –
en ik heb het hier dan zowel over ouderen als over mensen met een handicap – is het
belangrijk dat die thuiszorg goed uitgebouwd is én inspeelt op die nieuwe evolutie.
Ook een woordje over aangepast vervoer. Ik ben blij dat de motie die we in mei hier in de
provincieraad hebben goedgekeurd rond de werking van de Mobiliteitscentrale Aangepast
Vervoer opvolging gekregen heeft, en dat deze MAV nu volledig in de provinciale werking
wordt ingebed. Intussen zijn ook al een aantal projecten goedgekeurd die
samenwerkingsinitiatieven tussen lokale besturen, vervoerders en andere partners
ondersteunen. Daar wil ik aan gedeputeerde Bellens vragen om deze projecten te evalueren
en te onderzoeken waar nog gaten zijn in het aanbod om ook daar dan een oplossing voor te
bieden.
Tot slot nog iets over DocAtlas. Dat wordt omgevormd naar een leercentrum, een
belangrijke uitdaging. Daar, gedeputeerde Bellens, wil ik vragen of er daarbij ook aandacht
kan zijn voor maatschappelijke thema’s, zoals mensenrechten en fundamentele waarden en
vrijheden. Of bijv. voor de rol en het belang van onze sociale zekerheid.
Collega’s, zoals gezegd kan de interne staatshervorming een uitdaging zijn en nieuwe kansen
creëren voor onze provincie. Gezien de ervaring én de expertise van de provincie op vlak van
welzijn, is het belangrijk om daar maximaal op in te zetten - en belangrijk om dit in 2016
goed voor te bereiden.
Ik dank u
Greet van Gool

2

