Steunmaatregelen voor de welzijns- en gezondheidssector
Vanaf het begin van de COVID-19-crisis hebben de verschillende Brusselse regeringen (Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest,
Franse
Gemeenschapscommissie
(FGC),
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (GGC), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)) tal van maatregelen
genomen om tegemoet te komen aan de behoeften van de non-profitsector, zijn werknemers en zijn
begunstigden. Deze laatsten behoren immers tot de meest kwetsbaren en vergen bijzondere aandacht
en ondersteuning. Er zijn dus aanzienlijke financiële middelen beschikbaar gesteld, de diensten en
faciliteiten zijn versterkt en er is materiële steun verleend. Dit document vat de verschillende
maatregelen samen die de FGC en de GGC gezamenlijk hebben genomen.
Meer informatie is te vinden op de website coronavirus.brussels, die een overzicht geeft van alle acties
die specifiek zijn gevoerd:
-

in de gezondheidszorgsector (FGC);
in de rusthuizen (GGC);
op het vlak van bijstand aan daklozen en migranten (GGC).

Gemeenschappelijke maatregelen voor de sectoren FGC GGC
1.

Algemene coördinatie

-

Het kabinet en de administraties van de Franse Gemeenschapscommissie (FGC), de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en Iriscare hebben hun krachten
gebundeld in een taskforce om hun reactie op de crisis te coördineren. Deze werkgroep stelt
omzendbrieven op (hygiëne, toelatingsregels, procedures, enz.), schat de behoefte aan
beschermingsmiddelen in, bestelt die via de federale overheid en verdeelt ze vervolgens. De
werkgroep volgt de situatie van de epidemie ook dagelijks op in alle diensten en instellingen die
door de FGC, de GGC of Iriscare worden gesubsidieerd.
Het kabinet van minister Alain Maron neemt deel aan de dagelijkse vergaderingen van de Risk
Management Group (RMG) en geeft informatie door aan en van de taskforce.

-

2.

Financiële maatregelen

De verschillende Brusselse regeringen (BHG, FGC, GGC, VGC) hebben beslist om de welzijns- en
gezondheidssector (geestelijke gezondheidszorg, sociale diensten, verslavingen, planningscentra,
medische centra, schuldbemiddeling, thuiszorg, palliatieve zorg, handicaps, gezondheidsbevordering,
daklozen, migranten, enz.) structureel te financieren en een fonds van 29 miljoen euro op te richten
om tegemoet te komen aan de buitengewone behoeften die verband houden met de crisis.
Concreet zijn de belangrijkste financiële maatregelen:
gedeeltelijk behoud van de facultatieve subsidies, zelfs in geval van geannuleerde of
uitgestelde evenementen;
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-

-

niet-inaanmerkingneming van de crisisperiode voor de berekening van de terugkerende
subsidies en het uitstel van de indiening van de bewijsstukken, de controleprocedures, enz.;
creatie van speciale ‘COVID-19’-dotaties op basis van een noodevaluatie van de meerkosten en
de verliezen die de crisis veroorzaakt, ter compensatie van de meerkosten voor het behoud en
de aanpassing van de activiteit (bijv. uitzonderlijke prestaties, personeelskosten, bijkomende
infrastructuurkosten, enz.) en/of het inkomstenverlies;
financiering van nieuwe initiatieven die in overleg met het kabinet en de administratie zijn
ontwikkeld om de crisis het hoofd te bieden, zoals de financiering van de Federatie van de
Brusselse Huisartsenverenigingen (FBHAV) ter ondersteuning van het 112-nummer.

3.

Andere gemeenschappelijke maatregelen

-

Creatie van twee ‘solidaire’ hulp- en ondersteuningsplatforms:
▪
‘Give a day - impactdays’, dat mensen in nood en vrijwilligers die bereid zijn te helpen,
samenbrengt.
▪
BXL-soutien, een tweetalig gratis nummer (0800 352 43) dat een professioneel luisterend
oor biedt en reageert op sociale noodsituaties, en dat personen, indien nodig,
doorverwijst naar de voor hun behoeften meest geschikte diensten.
Creatie van communicatie-instrumenten in een twintigtal verschillende talen om ervoor te
zorgen dat alle Brusselaars de maatregelen goed begrijpen.
Zoeken naar beschermingsmateriaal om het tekort eraan op te vangen en het personeel van de
eerstelijnswelzijnszorg te beschermen, met name door de productie van stoffen maskers te
ondersteunen en een gewestelijk parallel circuit uit te bouwen met hub.brussels en het Awex.
Verbod op water-, gas- en elektriciteitsafsluitingen om kwetsbare doelgroepen niet verder te
treffen.

-

-
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