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Motie
van Immanuel De Reuse, Stefaan Sintobin,
Suzy Wouters en Chris Janssens

tot besluit van de op 8 februari 2022
in commissie gehouden interpellaties
1° door Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
over de evacuatie van bewoners
van een voormalig woonzorgcentrum
in Geraardsbergen; en
2° door Ann De Martelaer aan minister Wouter Beke
over de evacuatie
van zeventien zorgbehoevende ouderen
uit een cohousingproject in Geraardsbergen
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Het Vlaams Parlement,
−

gehoord de interpellaties van Hannes Anaf en Ann De Martelaer;

−

gehoord het antwoord van minister Wouter Beke;

−

overwegende dat:
1°
al uit eerdere controles van Zorginspectie was gebleken dat er ouderen
in de voorziening verbleven die niet zelfredzaam waren en dat de zorg er
duidelijk onvoldoende was;
2°
de erkenning van de voorziening daardoor werd ingetrokken, waarna een
privéproject rond cohousing werd opgestart;
3°
de mensonterende situatie aan het licht werd gebracht door een inval
van de gerechtelijke politie naar aanleiding van een aantal klachten bij
de onderzoeksrechter in Oudenaarde en niet naar aanleiding van klachten bij de Woonzorglijn of een controle door Zorginspectie;
4°
de afspraak met de sociale dienst van de stad Geraardsbergen, dat Zorginspectie opnieuw zou langsgaan zodra er indicaties zouden zijn van problemen op het vlak van zorg of zodra er klachten worden geuit, duidelijk
onvoldoende was;
5°
de voortgangscontrole op voorzieningen waarvan de erkenning is ingetrokken, onmiskenbaar tekortschiet;
6°
de medische zorg, veiligheid en levenskwaliteit van hulpbehoevende
mensen te allen tijde gegarandeerd moet zijn;
7°
er geen basisreglementering is over hoe cohousing en samenwonen gecombineerd kunnen worden met een zorgvraagstuk;

−

vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1°
een wettelijk kader uit te werken rond cohousing, zodat controle door
Zorginspectie mogelijk is;
2°
ervoor te zorgen dat de eigenaar van een zorgvoorziening waarvan de
erkenning is ingetrokken wegens mensonterende omstandigheden, geen
zorgactiviteiten meer mag uitoefenen;
3°
een crisismanager aan te wijzen bij wantoestanden en voor voorzieningen die op de zwarte lijst staan;
4°
de nodige contacten met de lokale besturen te leggen, zodat een inventaris kan worden gemaakt van alle voorzieningen die zorg of structurele
hotelvoorzieningen voor ouderen aanbieden om structurele controle door
Zorginspectie mogelijk te maken;
5°
de werking van de Woonzorglijn te promoten en te optimaliseren, zodat
signalen over een gebrek aan kwaliteitsvolle zorg tijdig kunnen worden
gedetecteerd en aangepakt.
Immanuel DE REUSE
Stefaan SINTOBIN
Suzy WOUTERS
Chris JANSSENS
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