Datum van indiening : 14 september 2020
Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Onderwerp : De ondersteuning van thuiswonende senioren

We kennen allemaal in grote lijnen de verhalen van de woonzorgcentra tijdens de
hoogdagen van de coronacrisis. Naast het medische aspect schokt voornamelijk
het probleem van isolatie en eenzaamheid dat vele senioren hebben gekend en
kennen. Hoewel er nu toch een verbetering van de situatie is opgetreden en er
een menselijker klimaat heerst. We weten echter niet wat de nabije toekomst
brengt.
Hierdoor zien we dat door deze situatie mensen langer thuis willen blijven wonen
omdat ze dan zelfstandiger kunnen zijn en meer beslissingsrecht hebben over
hun situatie.
Indien meer mensen langer thuis blijven wonen zijn daarvoor ook oplossingen
nodig die deze mensen in hun keuze ondersteunen en blijvend comfort en welzijn
garanderen.
Het is de taak van de VGC te werken aan een kwaliteitsvol informatie- en
dienstverleningsaanbod voor ouderen in Brussel.
Grosso modo heeft de VGC daarvoor twee assen waarop ze werkt. Enerzijds zijn
er de erkende diensten voor gezinszorg waarop ze beroep doet. Anderzijds wordt
gewerkt via het kanaal van de lokale dienstencentra waar de VGC naar eigen
zeggen een kwaliteitsvol en laagdrempelig aanbod heeft voor alle mogelijke
gebruikers uit de buurt.
Ook hier heeft de coronacrisis een en ander overhoop gegooid. Na een periode
van crisismanagement heeft de sector zich opnieuw kunnen richten op de
mensen die zich de hulp zo zeer nodig hebben. En zoals het naar uit ziet zal deze
hulp en ondersteuning in de toekomst meer worden gevraagd.
Het is dus belangrijk dat we een zicht krijgen op eventuele evoluties in dit
domein en daar voldoende snel en adequaat op kunnen inspelen.
Mijn vragen aan het collegelid zijn de volgende:




Kan u kort de situatie schetsen hoe deze sector zich door de ergste tijd
van de crisis heeft geworsteld?
Wat is de huidige stand van zaken? Kan aan alle vraag voldoende en
kwalitatief worden voldaan?
Welke besluiten trekt mevrouw de collegevoorzitter uit de afgelopen
periode.
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Is de sector voorbereid op een eventuele moeilijke herfst- winterperiode?
Gezien de evoluties, wat zal worden ondernomen om de nodige
aanpassingen op langere termijn in het beleid door te voeren?
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