TECHNISCHE FICHE VVSG-VERKIEZINGSMEMORANDUM
Fiche

Lokale besturen als regisseur van het zorgaanbod

Hoort bij strategisch

SD4. Armoede structureel terugdringen en zorg versterken

dossier
Korte omschrijving

Lokale besturen moeten meer impact kunnen hebben op wat
initiatiefnemers en investeerders aan zorgvoorzieningen plannen
op het eigen grondgebied, met als doel om een integraal en
geïntegreerd zorgbeleid te kunnen voeren.

Wat?
Maatschappelijke tendensen als vergrijzing, gezinsverdunning, enz. zorgen ervoor dat een
voldoende en kwalitatief aanbod van zorg en ondersteuning steeds belangrijker wordt, ook
voor de lokale besturen. Lokale besturen willen garanderen dat hun burgers terecht kunnen
bij zorg en ondersteuning, zonder dat ze zich daarvoor al te ver moeten verplaatsen. Om dit
te realiseren moet het lokaal bestuur impact kunnen uitoefenen op het zorgaanbod in de eigen
gemeente. Op dit moment is dit echter slechts in beperkte mate mogelijk. Hoofdzakelijk door
zelf een zorgvoorziening (gezinszorg, dienstencentrum, woonzorgcentrum, enz.) op te richten
kan het lokaal bestuur het zorgaanbod in de gemeente beïnvloeden.
Hoe?
Met de hervorming van de eerste lijn zorg, gezondheid en welzijn, is het de bedoeling dat op
het niveau van de regionale zorgzone een regionaal zorgstrategisch plan ontwikkeld wordt.
Daarin moeten de actoren het aanbod en de noden aan zorg op de eerste en tweede lijn in
kaart brengen. Tegelijkertijd voorziet het decreet lokaal sociaal beleid een belangrijke regierol
voor de lokale besturen, onder andere wat betreft de afstemming van het zorgaanbod op de
behoeften van de bevolking. Het is vandaag echter niet duidelijk hoe enerzijds de regierol van
het lokaal bestuur in het kader van het lokaal sociaal beleid, en anderzijds de zorgstrategische
planning in de regionale zorgzone zich tot elkaar verhouden. We vragen verduidelijking over
deze onderlinge verhouding, en de garantie dat een individueel lokaal bestuur voldoende zal
kunnen wegen op de zorgstrategische planning in functie van de lokale behoeften.
Verder vragen we dat initiatiefnemers in de zorg, die een nieuwe dienstverlening willen
opstarten of een bestaande dienstverlening willen veranderen (bv. inrichten van een
woonzorgcentrum, kortverblijf of dagverzorgingscentrum, opstarten van een dienst
gezinszorg), verplicht in overleg moeten gaan met het lokaal bestuur hierover. Dit kan door
van het zorgstrategisch plan een verplicht onderdeel te maken van de vergunning en
erkenning van woonzorgvoorzieningen. Of door op te leggen dat een nieuw initiatief moet
aansluiten bij het lokaal sociaal beleid, een verplichting die vandaag ook al bestaat bij de
lokale dienstencentra (uitvoeringsbesluit woonzorgdecreet 2009).

Specifiek voor de lokale dienstencentra vragen we dat het lokaal bestuur minstens een
adviesfunctie krijgt voor de erkenning van nieuwe lokale dienstencentra. Dit om te bewaken
dat de werking van het lokale dienstencentrum aansluit bij het lokaal sociaal beleid in de
gemeente. Dat bij de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe
woonzorgdecreet bepaald is dat de lokale dienstencentra in overleg met het lokaal bestuur
(en andere partners) een meerjarenplan moeten opmaken, vinden we al een eerste stap in
de goede richting.
Voorafgaand daaraan zouden lokale besturen ook gehoord moeten worden wanneer de
Vlaamse Regering de programmatie vastlegt, die het toekomstige zorgaanbod bepaalt (naar
omvang en type voorzieningen). Afhankelijk van de lokale situatie kan er meer nood zijn aan
de ene dan wel een andere zorgoplossing. Het lokaal bestuur heeft hier veel meer zicht op en
kan ook makkelijker deze behoeften in kaart brengen. Dit wordt in Vlaanderen bestendigd in
de eerstelijnszone en de zorgraad. Lokale besturen moeten voldoende kunnen wegen op de
gesprekken hierover binnen de eerstelijnszone. Het resultaat moet bovendien aansluiten bij
het lokaal sociaal beleid van de gemeenten in de eerstelijnszone.
Voor zorgvoorzieningen die niet gebonden zijn aan een programmatie of vergunning, zoals
groepen van assistentiewoningen, vragen we dat het lokaal bestuur een (minstens
adviserende) rol kan spelen bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning. Dit
advies moet dan betrekking hebben op de gepastheid van de geplande voorziening in functie
van de lokale noden en behoeften. Wanneer een geplande voorziening niet aangepast is aan
de lokale noden en behoeften, dan moet dit blijken uit het advies van het lokaal bestuur en
moet dit verhinderen dat de initiatiefnemer zomaar de voorziening kan realiseren.
Effect?
Een breed toegankelijk en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod dat in elke gemeente beter
afgestemd is op de behoeften van de bevolking
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