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Advies over het voorontwerpbes¡u¡t van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse
Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gez¡n

Geachte heer minister

U vroeg de SAR WGG om advies over het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering
betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De SAR WGG bezorgt u voorliggend advies dat op 3 december 2018 bij consensus werd
goedgekeurd.

De raad maakt geen fundamentele opmerkingen bij dit voorontwerpbesluit van de Vlaamse
Regering.

De raad is tevreden dat de Vlaamse Regering de opstart van de Vlaamse Raad voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin effectief van start wil laten gaan op 1 januari 2019. Het
voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering maakt dit mogelijk. De SAR WGG vraagt om
spoedig de in het voorontwerpbesluit genoemde organisaties aan te schrijven met de vraag om
hun kandidaten aan te duiden.

De raad spreekt zich in het voorliggende advies niet uit over de specifieke leden van de
verschillende kamers. Elke samenstelling is het resultaat van afgewogen keuzes. Op 7 juni 2CI171

schreef de raad hierover dat het belangrijk is dat de leden de belanghebbende organisaties zijn
die invloed onderuinden of zelf invloed kunnen uitoefenen op de realisatie van integrale zorg- en
ondersteuning in Vlaanderen. Het is evident dat stakeholders die deelnemen aan dit overleg
relevant en representatief moeten zijn. Het is belangrijk dat de Regering bij de samenstelling in
de eerste plaats rekening houdt met de representativiteit van de actoren in het beleidsdomein.

Het is nodig dat zeker die actoren aan tafel zitten die door de onderwerpen die besproken worden
gevat worden en daadwerkelijk engagementen kunnen opnemen wanneer de akkoorden
gemaakt worden. Het is belangrijk dat de samenstelling ... voldoende breed ingevuld wordt; met
zowel sectoral e al s i ntersectorale vertege nwoord ige rs.

1 SAR WGG, Advies over het Voorontwerp van decreet houdende de oprichting van het Overlegcomité Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin (7juni 2017), p.7 en 8.
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Vanuit dit oogpunt moet de samenstelling beoordeeld (en eventueel aangepast) worden wanneer
het decreet over de Vlaamse Raad WVG geëvalueerd wordt.

Vandaag roept de raad de Vlaamse Regering wel op om met de nodige zorg de vier
onafhankelijke deskundigen aan te duiden. Het is belangrijk dat ztl met hun wetenschappelijke
expertise de kamers kunnen inspireren en bijstaan in de advisering en het overleg.

Tot slot wijst de Raad op een fout in de Nota aan de leden van de Vlaamse Regering. Met
betrekking tot de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de Vlaamse Raad zal er een
secretariaat ter beschikking gesteld worden, zoals dat vandaag bij de SAR WGG gebeurt. ln de
nota aan de leden van de Vlaamse Regering staat foutief geschreven dat het huidige secretariaat
4 personeelsleden telt. Het secretariaat van de SAR WGG bestaat slechts uit 3 personeelsleden.

Voor een goede werking van de Vlaamse Raad is een verhoging van dit aantal onontbeerlijk.
lmmers naast de opdrachten die van de SAR WGG worden overgenomen, krijgt de Vlaamse
Raad WVG ook bijkomende opdrachten. Een snelle uitbreiding (vanaf begin 2019) van het
secretaraat van 3 naar 4 voltijdse personeelsleden is dan ook gerechtvaardigd. Daarvoor moeten
structureel de nodige middelen voorzien worden in de dotatie aan de SERV. De huidige dotatie
die de SERV ontvangt om de werking van de SAR WGG te financieren, is berekend op 3
personeelsleden. De nota aan de leden van de Vlaamse Regering venrvijst naar opgebouwde
reserves die gerealiseerd werden op de dotatie van de SAR WGG. Dit is echter geen oplossing
om een bijkomend personeelslid te financieren. De SERV kan en mag immers geen overschotten
aanwenden. Bovendien is het jaarlijkse overschot op de huidige dotatie van de SAR WGG
onvoldoende groot om een bijkomend personeelslid te financieren. Een gepaste en structurele
oplossing moet worden voorzien. Naderhand moet worden onderzocht of deze personeels-
formatie van vier VTE voldoende groot is om de Vlaamse Raad zowel inhoudelijk als
administratief goed te kunnen ondersteunen.

ln de marge merkt de SAR WGG nog op dat de correcte naam van de 'Algemene Centrale der
Liberale Vakbonden van België' niet overal juist is vermeld, net als .SOM de Federatie van
Sociale Ondernemingen" en "Landsbond der Christelijke Mutualiteiten".

Met vriendelijke groet
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