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Compensatie voor onterecht verlies zorgbudget voor leefloners (65+)
Voorstel
Gert Stas – sp.a fractie
Bevoegdheid
Pascal Monette (Sociale zaken)
Motivering
Gegeven
Iedere Vlaming heeft recht op een zorgbudget als hij hulpbehoevend wordt, dat wil zeggen: iedereen behalve
ouderen met een leefloon. Zij kunnen door een vergetelheid in de wet niet van het systeem genieten. Net
diegene met de hoogste nood vallen uit de boot. Een initatief van de stad kan alvast voor Truienaars in deze
situatie een groot verschil betekenen.
65+-ers met een beperkt inkomen die kampen met gezondheidsproblemen hebben door de band genomen een
Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en recht op een ‘Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’. Dit
budget kan maandelijks oplopen tot 583 euro, afhankelijk van de hoeveelheid zorg die een oudere nodig heeft
en het gezinsinkomen. Sommige ouderen vallen echter door de mazen van het IGO-vangnet en moeten beroep
doen op ‘leefloon’.
Wanneer deze mensen nu ziek zijn en, zoals iedere Vlaming, recht hebben op een zorgbudget wordt dit door
de hogere wetgever gezien als ‘inkomen’ en daardoor wordt hun leefloon maandelijks met hetzelfde bedrag
verminderd, dwz zij hebben dus geen zorgbudget ter beschikking. Terzijde, op deze manier wordt de Vlaamse
sociale bescherming, die iedere Vlaming mee financiert met een solidaire zorgpremie, door aftrek van het
leefloon eigenlijk een subsidie richting de federale overheid.
Dit is een manco in de wet rond het zorgbudget en moet op Vlaams en Federaal niveau dringend gerepareerd
worden.
Maar ondertussen vallen net zij die oud, arm én ziek zijn uit de boot en dat kan natuurlijk niet de bedoeling
zijn...
Voorstel
Aangezien het over een zeer beperkt aantal Truienaren gaat, maar voor wie de impact van deze maatregel
enorm is, kan/moet Sint-Truiden hier zelf een belangrijke rol spelen.
Voorgesteld wordt om het bedrag dat normaal aan de rechthebbenden in deze situatie als zorgbudget vanuit
de Vlaamse overheid wordt uitgekeerd zélf als niet-terugvorderbare steun uit te keren.
Het zou niet mogen zijn dat de Truienaar twee keer betaalt voor ondersteuning aan mensen in nood. Eén keer
via de Vlaamse zorgpremie - als cadeautje aan de federale overheid - én één keer via de Truidense belastingen
rechtstreeks aan de zorgbehoevende senioren. Dit overnemen van de bevoegdheid van de hogere overheden is
dus van tijdelijke aard. De (beperkte) meerkost van deze maatregel moet uiteindelijk verhaald kunnen worden
op de Vlaamse overheid.
Besluit
De raad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om voor 65+’ers met een leefloon en recht op
zorgbudget het bedrag van dit zorgbudget uit te keren als niet-terugvorderbare steun.

