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Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. Ze
verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Graag bijzondere aandacht in deze Docu-alert voor de volgende onderwerpen:
- Resultaten kamerdebat over wetsontwerp Wmcz 2018
- Gemeenten willen eenvoudiger brieven schrijven aan burgers

PGB
•

Minister De Jonge onderzoekt mogelijkheden voor meer grip op
PGB’s
Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van de SP over een
rechterlijke uitspraak; die ging over een mogelijke fraudezaak in
Nijmegen. Meer info hier (bron: Gemeente.nu).

Jeugdwet
•

Tarieven Jeugdhulp blijven een probleem
Er blijft ‘gedoe’ over de tarieven in de jeugdzorg; veel gemeenten betalen

onder de kostprijs. Zie meer daarover in deze berichten van Binnenlands
Bestuur (link) en Skipr (link)
Participatiewet
•

‘Ombudsman: gemeenten hebben schuldhulpverlening nog niet op
orde’
Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een recent rapport. Er is
zeker sprake van verbeteringen maar bij veel gemeenten is de schuldhulp
nog niet op orde. Meer info over dat rapport in dit bericht (bron:
Binnenlands Bestuur). Het rapport zelf is hier te vinden.

Klik hier voor een reactie van Divosa.
•

‘Wildgroei dienstverbanden gehandicapten onwenselijk’
De sluiting van de toegang tot de Sociale Werkvoorziening heeft geleid tot
een wildgroei aan dienstverbanden. Die geven weinig baanzekerheid en
vaak slechte pensioen- voorzieningen. Dat is de conclusie van een
onderzoeksrapport dat deze week werd gepubliceerd. Zie voor meer info
deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en
SBCM (link). Onderaan het laatste bericht staan links naar het
onderzoeksrapport.

•

Kabinet schrapt plan om arbeidsgehandicapte onder minimumloon
te betalen (2)
In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link
naar een bericht op Binnenlands Bestuur, waarin wordt ingegaan op de
alternatieven die staatssecretaris Van Ark in haar brief noemt. Zie voor de
reactie van VNG op die
brief hier.
Deze week was er een debat in de Tweede Kamer over die brief. Klik hier
voor een eerste verslag (bron: Divosa).

•

Baankansen voor mensen met arbeidsbeperking dalen sinds
Participatiewet (2)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek gedaan naar
de effecten van de Participatiewet. Het SCP komt tot de conclusie dat de
arbeidskansen sinds de invoering van de Participatiewet zijn gedaald voor
mensen op de wachtlijst voor Wsw.
We berichtten over dit rapport in de vorige Docu-alert. In aansluiting op
datbericht is hier nog een link naar de reactie van Staatssecretaris Van
Ark op het SCP-rapport.
Passend Onderwijs / Jeugdwet
•

Nieuw samenwerkingsverband voor samenhangend onderwijs en
jeugdzorg
Achttien landelijke organisaties op het terrein van jeugdzorg, onderwijs en
zorg hebben een coalitie gevormd die ervoor wil zorgen dat zorg en
onderwijs voor kinderen met een beperking of chronische ziekte beter op
elkaar zijn afgestemd. Meer info in deze
berichten van Ieder(in) (link) en Skipr (link).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)
•

Resultaten Kamerdebat over wetsontwerp Wmcz 2018
Deze week besprak de Tweede Kamer dit wetsontwerp in eerste termijn.
Vanwege tijdsgebrek is het debat niet afgerond; het wordt op een later
tijdstip
voortgezet. Verslagen van dit debat zijn te vinden in deze berichten van
LSR (link), Skipr (link), Nationale Zorggids (link) en KansPlus (link).

Divers
•

Teveel monitors op het sociaal domein
Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een deze week verschenen
rapport. Er is teveel informatie en de samenhang ontbreekt. Zie dit
bericht
(bron: Binnenlands Bestuur). In het bericht staat een link naar het rapport.

•

‘Kwetsbare Nederlanders vragen nauwelijks hulp aan het sociale
netwerk’
Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de
Universiteit voor Humanistiek na onderzoek. Dit staat op gespannen voet
met het overheidsbeleid dat uitgaat van inzet van het sociale netwerk bij
kwetsbare mensen. Meer info in dit bericht
(bron: Skipr).

•

‘Decentralisaties bedreigen democratie, professionaliteit en
solidariteit’
Met die titel vatten Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak in een
artikel (link) de kern samen van hun onderzoek naar de uitkomsten van
drie jaar decentralisaties. (bron: Sociale Vraagstukken).

•

Gemeenten willen eenvoudiger brieven schrijven aan burgers
Onder andere in de gemeenten Nijmegen en Eindhoven zijn initiatieven
om de communicatie van de gemeenten eenvoudiger leesbaar en beter
begrijpelijker te maken. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
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