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Vlaams minister van Armoedebeleid
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Brussel, 17 oktober 2012

Geachte mevrouw de minister
Geachte heer minister

Wij hebben vernomen dat de evaluatie van het participatiedecreet afgerond is. Daarmee
lijkt de tijd gekomen om, waar nodig, maatregelen tot bijstelling te treffen. Naar
aanleiding hiervan willen wij uw aandacht vragen voor de betekenis van deze regeling
voor ouderen, en in het bijzonder voor de grote groep ouderen in een kanszwakke
positie. De interne commissies van de Vlaamse Ouderenraad, nl. de Commissie Cultuur,
Leren & Maatschappelijke participatie en de Commissie Sport & Bewegen, hebben de
evaluatienota doorgenomen en hun bezorgdheid daarover geuit, waarop het bestuur
heeft besloten u over deze materie aan te spreken.
Bij het tot stand komen van het participatiedecreet heeft de Vlaamse Ouderenraad
aandacht gevraagd voor de groep ouderen met beperkte kansen. De Vlaamse
Ouderenraad heeft vastgesteld dat artikel 20 van het decreet bepaalt dat voor het in
aanmerking komen van participatieprojecten ‘de mate waarin het project expliciet
aandacht besteedt aan ouderen’ als vijfde beoordelingscriterium dient te worden
gehanteerd.
De Vlaamse Ouderenraad vreest echter dat er tot nog toe in het kader van dit decreet
nauwelijks een stap voorwaarts is gezet op het terrein van de participatie van ouderen,
en van de meest kwetsbare ouderen in het bijzonder, aan cultuur en sport. Daarom wil
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de Vlaamse Ouderenraad opnieuw aandacht vragen voor deze zaak. Het zou al een
belangrijke stap vooruit zijn om, zoals aanbevolen in de conclusies van de evaluatie, bij
een eventuele bijstelling van de regeling ook ouderen structureel als een doelgroep te
vermelden in het kader van dit decreet.
Dat zou bovendien uitstekend aansluiten bij het thema van het Europees Jaar 2012, het
jaar van het actief ouder worden en de intergenerationele solidariteit. Met dit thema wil
de overheid immers nogmaals de aandacht vestigen op het belang van het tot op hoge
leeftijd zowel fysiek als mentaal en sociaal actief blijven. Het stimuleren van de
participatie van ouderen aan cultuur en sport sluit hier volledig bij aan.
Wij zijn ervan overtuigd dat het belang van de participatie van ouderen aan cultuur en
sport u niet ontgaat en dat u een bijstelling in de geschetste zin wil ondersteunen. Wij
kijken dan ook met belangstelling uit naar het resultaat van de verdere behandeling van
dit decreet. De Vlaamse Ouderenraad is bereid hierover te overleggen met u en uw
medewerkers.
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