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Zitting van 07.05.20

#Onderwerp : Motie voorgesteld door de groepen Lijst van de Burgemeester en Ecolo-Groen met
betrekking tot de ernstige gevolgen van de gezondheidscrisis over de situatie van de sectoren van de
gezondheidszorg en de manieren om deze aan te pakken.# 

Openbare zitting

Vergaderingen

Motie over de ernstige gevolgen van de gezondheidscrisis op de situatie van de sector van de
gezondheidszorg en op de manier om die aan te pakken
 
Ingediend door de Lijst van de Burgemeester en Ecolo-Groen
 
De Gemeenteraad van Sint-Gillis ,
 
Overwegende de kwalicatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
 
Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in
het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke
potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk
werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
 
Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt
voor de Belgische bevolking;
 
Overwegende dat de pandemie iets zegt over de centrale plaats van de gezondheidszorg en van de toegang ertoe als
een grondrecht dat is vastgelegd in artikel 23 van onze Grondwet, in onze samenleving;
 
Overwegende dat deze crisis een opportuniteit moet zijn om deze sector te versterken;
 
Overwegende dat de herstelmaatregelen gepaard moeten gaan met een dermate ambitieus sociaal en
gezondheidsproject, dat we kunnen spreken van een periode vóór en na covid;
 
Dat het essentieel is dat de huidige crisis in Brussel als basis dient voor de implementatie van een betere afstemming
tussen de eerstelijnszorg (huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverpleegkundigen, ...), de ziekenhuizen, de
autoriteiten en diensten van het College samen, en IRISCARE;
 
Overwegende dat het essentieel lijkt dat de federale hervormingen, die vooral onder de vorige legislatuur zijn
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doorgevoerd, en die ernstige gevolgen hebben voor de gezondheidszorg, worden herzien;
 
Overwegende de gevolgen van de financiële moeilijkheden die alle ziekenhuisinstellingen ondervinden: gedwongen
verkorting van de hospitalisatieduur, rationalisering van het personeel, onvoldoende financiering voor de
omkaderingsnormen, arbeidsvoorwaarden van het verzorgend personeel die zijn teruggedraaid ...
 
Overwegende dat ook de structurele verhoging van de begroting voor de ziekteverzekering moet worden
gewaarborgd;
 
Overwegende dat de sociale zekerheid, die tijdens deze crisis als een laatste houvast voor de bevolking is gebleken,
moet worden geherfinancierd, niet alleen om haar inkomen op peil te houden, maar ook om de uitgaven voor de
gezondheidszorg te garanderen, die noodzakelijk zijn voor de werking van onze gezondheidsinstellingen.  
 
Besluit:
 

De federale autoriteiten het volgende te vragen :
 

dat de uitgaven voor de gezondheidszorg als gevolg van het beheer van de Covid-crisis door de
overheid en niet door de ziektekostenverzekering worden gedragen;
 

het voorschot van het RIZIV aan de ziekenhuizen te vervangen door een bijzondere COVID-dotatie;
 

een einde te maken aan de strenge besparingsmaatregelen die de huidige regering in de zorgsector
heeft getroffen, met name door een onmiddellijke herdefiniëring van de groeinorm voor de financiering
van de sector van de gezondheidszorg;
 

het budget op te trekken van de financiële middelen van de ziekenhuizen, van het aantal
"verantwoorde bedden", de herziening van de gefinancierde omkaderingsnormen om de
arbeidsvoorwaarden van het personeel te verbeteren;
 

de heropwaardering van het statuut van de zorgverleners.

 

De autoriteiten van het Brussels Gewest het volgende te vragen:
 

een programmering van de gezondheidsinfrastructuur die een uitbouw van de ziekenhuizen en de
gezondheidsstructuren 3.0 mogelijk moeten maken;
 

meer investeringen in materiaal, met name IT-apparatuur, om de gezondheidsinformatie tussen
ziekenhuizen en andere gezondheidsactoren, binnen een netwerkverband te organiseren en uit te
wisselen, in de eerste plaats met de eerstelijnszorg;
 

de heropwaardering van het zorgpersoneel in overleg met het comité C, met name voor de
overheidssector (met een meting van de impact op de budgetten van alle entiteiten die moeten worden
losgekoppeld van de onaantastbare normen inzake begrotingsevenwicht);
 

meer steun aan de gemeenten die samen met hun OCMW een ziekenhuisproject ondersteunen en die
zich inzetten voor een ziekenhuisbeleid, en de herziening van de dotatie aan de gemeenten ter
compensatie van hun tekorten als gevolg van de financiering van de ziekenhuizen om hun sociale taken
te kunnen uitvoeren;
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een nieuwe ambitieuze programmering op vlak van ziekenhuisinvesteringen te Brussel [1];
 

de ondersteuning van de OCMW's die voorzieningen voor de toegang tot geneeskundige verzorging
en een beleid ter bestrijding van het niet-gebruik maken van rechten uitrollen, door een verhoging van
de dotatie van het BFMW (het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn) en die een beleid
ontwikkelen ter bestrijding van kansarmoede, dat aansluit bij het Brussels welzijns- en gezondheidsplan;
 

De toepassing van de pijler waarop de GBV van de Brusselse regering steunt: de complementariteit
van het sociale en het gezondheidsaspect.

 

De Europese autoriteiten te vragen te beslissen om de gezondheidszorg los te koppelen van de strikte
begrotingsnormen inzake overheidstekorten.

 
 

 [ 1 ] Sinds de overdracht van de bevoegdheden na de 6de staatshervorming blijven er onduidelijkheden bestaan over de
financiering van investeringen. De wijzigingen in de financiering tussen het  BFM en de subsidies van de GGC moeten worden
geharmoniseerd (60%- 40% à 80%-20%), elke financiering werkt volgens verschillende regels (BFM: houdt rekening met de
uiteindelijk reële kost (na bedlaken) – de GGC-subsidie: houdt rekening met een initieel toegestaan en geplafonneerd bedrag).
 
 

32 stemmers : 30 positieve stemmen, 2 negatieve stemmen.
Nee : Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER.

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER

  

De Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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