Gegevens over West-Vlaanderen
1. Personen met een handicap
De huidige wachtlijst voor de juiste zorg, opvang of een PAB telt 20.852 personen met een handicap, aldus
de meest recente cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Op basis van de verhoudingen van het verleden, zijn er daarbij zowat 4.200 West-Vlaamse personen met
een handicap geregistreerd op de Centrale Registratie Zorgvragen (CRZ) met één of meerdere actieve
zorgvragen. Bij zowat 2.500 personen is het een urgente zorgvraag.
2. Ouderenzorg
Uit recent onderzoek blijkt dat er in heel Vlaanderen 162.629 ouderen op een wachtlijst van een woon- en
zorgcentrum staan. Dezelfde berekening volgens het aantal wooneenheden, geeft een wachtlijst met
109.150 wachtenden.
Er staan vandaag gemiddeld een kwart meer ouderen op de wachtlijst van Vlaamse woonzorgcentra dan
vier jaar geleden. Bij een kwart van de woonzorgcentra moeten ouderen minder dan drie maanden wachten
op een opname. Bij driekwart is de wachttijd langer, waarbij 20% langer dan één jaar moet wachten.
De wachtlijstenproblematiek blijkt ook regioafhankelijk. Zo hebben 83% van de West-Vlaamse centra een
wachttijd van langer dan drie maanden.
3. Sociale huurwoningen
Eind 2012 zijn er in Vlaanderen 147.196 sociale woongelegenheden verhuurd (of in renovatie) door de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de 90 Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM's).
Eind 2012 waren er 107.351 unieke kandidaat-huurders ingeschreven op de wachtlijsten van de sociale
huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Het cijfer stijgt jaarlijks met zo'n 5 procent.
4. Kinderopvang
Het WES (West-Vlaams Economisch Studiebureau) deed in 2012 onderzoek over de sector van de
kinderopvang in West-Vlaanderen en weidde er een themanummer van West-Vlaanderen werkt aan. Er
werd onder andere een inschatting gemaakt van de behoefte aan formele voorschoolse kinderopvang voor
kinderen jonger dan 3 jaar. Conclusie was dat er in West-Vlaanderen een tekort was aan bijna 3000
opvangplaatsen, om 65% van de kinderen onder de 3 jaar een plaats te geven in een formeel
opvanginitiatief.

Tabel 1: overzicht aantal opvangplaatsen voorschoolse opvang 2009-2013 West-Vlaanderen
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Totaal erkend (en gesubsidieerd) door Kind en Gezin
8720
8784 8872
8772
8713
Totaal met attest van toezicht van Kind en Gezin
7653
8213 9044
9327
9381
Het plaatstekort is niet gelijkmatig gespreid over de provincie. In regio’s waar het economisch minder goed
gaat, is er globaal gezien een beperker aanbod. Het aanbod is het hoogst in arrondissement Roeselare-Tielt
(56%) en Brugge (53,5%), laagst in de Westhoek (37,1%) en Oostende (35,4%). (…)
De zelfstandige initiatieven nemen in West-Vlaanderen zowat de helft van de beschikbare plaatsen voor zijn
rekening. Dat is een stuk meer dan in andere provincies (zie tabel 2). Een gevolg van het West-Vlaamse
ondernemerschap? Ook de WES-studie vermeld dat het aandeel van de zelfstandigen in de totale
kinderopvang is in West-Vlaanderen al vele jaren groter dan in de rest van Vlaanderen.
Tabel 2: aantal opvangplaatsen voorschoolse opvang/1000 kinderen via zelfstandige sector
Opvangplaatsen per
Antwerpen VlaamsWestOostLimburg
1000 kinderen (2012)
Brabant
Vlaanderen
Vlaanderen
Totaal
142,4
210,5
245,1
181,3
70,4
5. Scholenbouw
De wachtlijsten voor scholenbouw blijven groeien. In 2010 stonden er 1.500 scholen op de wachtlijst, eind
2013 zijn dat er al 1.976. De wachttijd om effectief te beginnen bouwen is ondertussen opgelopen tot zowat
20 jaar.
De wachtlijst van scholen in de provincie West-Vlaanderen, waar na Antwerpen de grootste noden zijn, is
goed voor 636 miljoen investeringen in schoolgebouwen, Vlaams geld.

