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

Ouderinitiatieven: gewaardeerd, maar ook onder druk
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een rapport
gepubliceerd over
ouderinitiatieven. Meer info over het rapport is te vinden in de berichten
van
Binnenlands Bestuur (link), Per Saldo (link) en Nationale Zorggids (link).
Het hele rapport ‘Net als thuis’ en het persbericht zijn via deze pagina te
vinden.

•

Zorg inkopen met PGB in andere EU-landen mag
Dat heeft de Centrale Raad van Beroep afgelopen week beslist. Zie voor
meer
info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

•

Almelo en Hengelo stimuleren omzetten van PGB in zorg in natura
Op die manier willen deze gemeenten PGB-fraude voorkomen. Zie dit

bericht
(bron: Nationale Zorggids).
•

Kabinet komt met actieplan tegen fraude in de zorg (waaronder PGB)
Dat plan is deze week gepubliceerd. Eén van de vijf onderwerpen is de
aanpak van
fraude met PGB. Zie voor dat plan en de begeleidende brief van de
minster van VWS
hier en hier.

Wlz
•

Philadelphia en Menzis sluiten een vernieuwend meerjarencontract
Skipr schrift daarover in dit bericht.

Participatiewet
•

Kennisdocument over banenafspraak en quotum geactualiseerd
Het Ministerie van SZW heeft eerder een kennisdocument gemaakt met
informatie
over de banenafspraak en het Quotum. Dat kennisdocument is nu
geactualiseerd
en is hier te vinden.

•

Veel weerstand tegen voorstel loondispensatie
Dat bleek in een hoorzitting in de Tweede Kamer deze week. Zie verder
dit kort verslag
(bron: Gemeente.nu). De LCR vroeg om ’echte oplossingen’; zie voor hun
inbreng hier’.
Verder kwam het Centraal Planbureau (CPB) deze week met een studie,
waaruit blijkt
dat loondispensatie nauwelijks nieuwe banen oplevert. Meer info in dit
bericht
(bron: Binnenlands Bestuur).
Zie ook dit artikel in Vrij Nederland “Hoe staatssecretaris Van Ark de
kwelgeest van

gehandicapt Nederland werd’ (bron: Vrij Nederland/website sSamen voor
de klant).
Jeugdwet
•

Evaluatie Jeugdwet: toegang tot jeugdhulp moet beter
Dat is één van de punten uit het actieplan dat ministers De Jonge en
Dekker aan de
Tweede Kamer hebben toegestuurd. Dat plan is een reactie op de eerste
kritische
evaluaties van de Jeugdwet. Zie voor meer info over de inhoud van het
actieplan
dit bericht uit Binnenlands Bestuur (link).
Het actieplan en de begeleidende brief van de ministers zijn hier resp.
hier te vinden.
Komende maandag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over deze
evaluatie.
Zie voor de onderwerpen dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
Ieder(in) vindt dat er in het plan te weinig aandacht is voor jeugdigen met
een beperking.
Zie voor die reactie van Ieder(in) hier.
Ook de VNG heeft gereageerd; hun reactie is via dit bericht te vinden.

•

Inspectie grotendeels tevreden over zorgboerderijen en
gezinshuizen
De Inspectie heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteit
van
zorgboerderijen en gezinshuizen. Voor het merendeel was het oordeel
positief.
Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids).
Het hele rapport van de Inspectie is via deze pagina te vinden.

Sociaal Domein

•

‘Ontschot de budgetten’
Dat adviseert de Inspectie Sociaal Domein in haar nieuwste jaarverslag.
Binnenlands
Bestuur bericht daarover (link). Zie ook dit bericht (bron: Skipr).

•

“Ongelijke gevallen ongelijk behandelen, dat is de leidraad”
Onder die titel wordt kort verslag (link) gedaan van de nieuwe
samenwerking tussen
Jeugdteam en Sociaal team (met ontschotte budgetten) in de gemeente
Teylingen
(bron: VNG).
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