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Gent, 23 oktober 2008 
Geachte Fractievoorzitter, 
 
Begeleid Wonen is inderdaad een zorgvorm die erkend wordt door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Alle personen die een 
goedkeuring krijgen van het VAPH voor die zorgvorm kunnen zich laten 
registreren op de centrale zorgregistratie (crz, de vroegere centrale wachtlijst). 
Ze krijgen dan een urgentiegraad toegewezen en wachten op een open plaats 
bij een dienst begeleid wonen. 
Alle diensten begeleid wonen kunnen personen met alle vormen van handicaps 
begeleiden, dus ook auditieve handicaps. 
 
Er bestaan voor begeleid wonen inderdaad wachtlijsten. Die zijn er trouwens 
voor alle zorgvormen voor personen met een handicap. 
In Oost-Vlaanderen staan 371 Oost-Vlaamse personen met een handicap op 
een wachtlijst voor een dienst begeleid wonen met een tamelijk dringende 
zorgvraag. Hiervan zijn er 6 met een auditieve handicap. 
 
Ons bestuur werkt, in een samenwerkingsverband met het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap, mee aan het jaarlijks uitbreidingsbeleid van 
de Vlaamse Gemeenschap waarvoor Vlaamse middelen beschikbaar zijn. We 
spelen hierin een zeer actieve rol. Daartoe werd een hele structuur opgezet, 
waarin de hele sector vertegenwoordigd is. 
Voor het uitbreidingsbeleid in Oost-Vlaanderen in 2008 werd 3 660 851 euro 
verdeeld. Een bedrag van 193 491 euro werd gereserveerd voor noodsituaties. 
Alle doelgroepen, dus ook mensen met auditieve handicaps, komen voor dit 
uitbreidingsbeleid in aanmerking. 
De Oost-Vlaamse erkende diensten voor begeleid wonen ontvangen een 
provinciale subsidie op gtrond van een reglement dat vastgesteld is door de 
Provincieraad bij besluit van 10 september 2003  
De toekenning van de subsidies 2008 is momenteel in behandeling. Het gaat 
over volgende voorzieningen : De Dorpel in Ninove, TWEB in Oudenaarde, 
Wunian in Gent,Gavere en Lokeren, Het Bint in Sint-Niklaas, Habitar in 
Dendermonde, Baken in Gent, De Sperwer in Lokeren en Kompas in Gent.  
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Daarnaast ondersteunt ons bestuur een hele reeks andere diensten en 
organisaties voor doven en slechthorenden : 
• Provinciale subsidie van 12 500 euro aan vzw Begeleiding Studenten met 

een Handicap, die 6 studenten met auditieve handicap begeleidt aan de 
Universiteit,  4 aan de Hogeschool Gent, en 2 aan de Arteveldehogeschool. 

• Provinciale subsidie van 12 731 euro voor de twee regionale 
televisiezenders voor de ondertiteling voor doven en slechthorenden. 

• Dienst Thuisbegeleiding Sint-Lievenspoort voor doven en 
gehoorgestoorden: 4 286 euro werkingssubsidie in 2008. 

• Sinds 2004: subsidie aan AHOSA (Anders Horen door Spraakafzien), een 
vereniging voor mensen met een verworven auditieve handicap en hun 
gezinsleden. Subsidie in 2007: 18 800 euro, in 2008: 8 800 euro. 

• Samen met AHOSA zetten wij een provinciaal project op onder de naam  
"Preventie van lawaaislechthorendheid", een preventiekoffer voor 10 - 12 
jarigen. De vervolgkoffer voor het secundair onderwijs, 12 - 18 jarigen, 
"Amai, mijn horen" is groot succes. 

• Provinciaal reglement ter ondersteuning van het lokaal 
toegankelijkheidsbeleid: lokale besturen kunnen subsidies krijgen voor het 
inzetten van doventolken (zowel gebaren- als schrijftolken). 

• In het Provinciaal Platform Toegankelijkheid is de doelgroep 
vertegenwoordigd via 2 organisaties: Fevlado vzw (doven die gebarentaal 
gebruiken) en vzw Anders Horen door Spraakafzien (doven en 
slechthorenden die via spraakafzien communiceren).  

• Bij de doorlichting / toegankelijkheidsscreening van gebouwen, domeinen 
wordt veel aandacht besteed aan de doelgroep doven en slechthorenden 
(doorlichting gebeurt door vzw ATO van Sint-Niklaas). 

• Bovendien kunnen alle voorzieningen voor doven en gehoorgestoorden een 
beroep doen op onze reglementering voor investeringssubsidies voor 
apparatuur, uitrustingskosten voor meervoudig gehandicapten, 
vakantiekampen en vormingscursussen. 

Hoogachtend 
Namens de Deputatie 
De Provinciegriffier de bevoegde Gedeputeerde 

(get.) Albert De Smet (get.) Eddy Couckuyt 
            
 


