DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
artikel 1 en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een
subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone
voor de oprichting van zorgraden

Bijlagen:
- het ontwerpbesluit;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie
aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van zorgraden
- het advies van de Inspectie van Financiën van 8 juli 2019.

1. INHOUDELIJK
De voorlopige zorgraden hebben tijd tot uiterlijk 31/12/2019 om een erkenningsaanvraag
als zorgraad in te dienen. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot
erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet
van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders kan de erkenning als
zorgraad ten vroegste ingaan op 1 juli 2020.
Echter, de subsidiëring van de initiatiefnemers voor de oprichting van zorgraden, geregeld
in het besluit van 29 juni 2018 loopt van 1 maart 2018 tot en met 31 december 2019. Aan
iedere initiatiefnemer wordt een maximale subsidie van 12.000 euro toegekend.
Het voorliggend ontwerp van wijzigingsbesluit geeft aan de initiatiefnemers het perspectief
om de middelen goed te besteden tot 30 juni 2020. Deze datum valt dan samen met de
start van de erkenning en subsidiëring van de zorgraden.
2.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.
3.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het gebied van personeelsinzet,
werkingsuitgaven, investeringen en schulden en ontvangsten van de lokale besturen.
Conclusie: er is geen weerslag op de werking van de lokale besturen.
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4.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op de
personeelsbudgetten, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het
algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
5.

KWALITEIT VAN DE REGELGEVING

Reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten
Een reguleringsimpactanalyse is niet vereist. Het betreft hier het toekennen van een
subsidie.
Wetgevingstechnisch en taalkundig advies
Subsidiebesluiten zijn besluiten die meer dan een keer in dezelfde vorm voorkomen. Met
toepassing van punt 305, eerste alinea, Omzendbrief Wetgevingstechniek is een
wetgevingstechnisch advies voor een dergelijk besluit niet nodig.

6.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit tot
wijziging van artikel 1 en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni
2018 tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor
de oprichting van zorgraden.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo VANDEURZEN
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