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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.
In verband met de vakantie verschijnt Docu-alert de komende weken
op onregelmatige tijden.

Wmo
•

CAK gaat ‘abonnementstarief Wmo’ uitvoeren
Dat heeft minister De Jonge aan de Tweede Kamer bericht . Zie voor zijn
brief hier.

Wmo / Jeugdwet
•

Gemeenten besteden onnodig Wmo en jeugdhulp aan
Dat blijkt uit onderzoek van PPRC en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)

•

Minister De Jonge wil versoepeling aanbestedingsregels voor
gemeenten

Dat schrijft hij in een reactie op de Monitor Gemeentelijke zorginkoop
2018.
Zijn brief aan de Tweede Kamer is hier te vinden.· Rekenkamer
Rotterdam kritisch over werk wijkteams. Dat blijkt uit een eerder
gepubliceerd rapport, waarover Skipr bericht (link).
•

Gemeenten willen eerder geld uit ‘stroppenpot’
Gemeenten met meerjarige tekorten op de Wmo en de Jeugdwet kunnen
eenmalig
extra geld van het Rijk krijgen als hun tekorten een bepaalde grens
overschrijden.
Een aantal gemeenten uit Zuid-Holland vindt dat dit grens lager moet. Zie
voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

•

Mensen met arbeidsbeperking inzetten tegen personeelsgebrek zorg
Dat wil een groot aantal organisaties, waaronder VWS, SZW, VGN, VNG
en UWV.
Zij hebben daarvoor een convenant getekend en gaan nu in een achttal
gemeenten
een pilot uitvoeren. Meer info over die pilots hier (bron: Binnenlands
Bestuur).

Wmo / Wlz
•

Letselschade-uitkering uitgezonderd van eigen bijdrage Wmo en Wlz
Deze uitkeringen worden voortaan niet meer meegerekend met het
vermogen. In de praktijk leverde die bijtelling problemen op. Zie voor
meer info de brief (link) die minister De Jonge hierover schreef aan de
Tweede Kamer.

Wmo / Wlz / Jeugdwet
•

Hoe wordt het extra geld voor cliëntenondersteuning ingezet?
Daarover schreef minister De Jonge deze week een brief aan de Tweede
Kamer (link).

Jeugdwet
•

Aanbesteding jeugdhulp in Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem nu
wel rond
Eerder keurde de rechter de wijze van aanbesteding door deze
gemeenten af. Nu is er dan toch een nieuwe akkoord. Meer info hier
(bron: Binnenlands Bestuur).

Wlz
•

Kamerbrief over Tussenevaluatie experiment persoonsvolgende
zorg
In Limburg en Rotterdam lopen experiment met persoonsvolgende zorg in
de langdurige zorg. Het experiment in Rotterdam gaat over de
gehandicaptenzorg. Deze experimenten zijn tussentijds geëvalueerd.
Minister De Jonge heeft zijn reactie op die evaluatie aan de Tweede
Kamer toegestuurd (link). Bij die brief zit een aantal
onderzoeksrapporten.

•

Regeling ‘Extra Kosten Thuis’ wordt uitgebreid
Meer info daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).

Participatiewet
•

LVb-ers hebben meer maatwerk nodig van gemeente ; actieplan
afgesproken
Dat staat in de Verkenning LVB, schulden en werk. Die extra inspanning
is zowel nodig bij schuldhulpverlening, als bij arbeidstoeleiding. Zie voor
meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het rapport is hier te
vinden. Een groot aantal organisaties, die betrokken zijn bij de
schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding, hebben n.a.v. dit rapport een
actieplan opgesteld om tot dat maatwerk te komen. Zie daarvoor dit
bericht (bron:Divosa); het actieplan is hier te lezen.

•

Overheidswerkgevers halen opnieuw het arbeidsquotum niet
Het aantal banen bij overheidswerkgevers is in 2017 wel gestegen, maar

de norm (10.00 banen) is weer niet gehaald. Werkgevers in de
marktsector hebben hun quotum wel gehaald Dat blijkt uit een brief die
staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer heeft gestuurd (link).
Meer info in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link). Verder
stuurde Staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer nog twee brieven
(met bijlagen): één brief gaatover de stand van zaken bij de uitvoering
van de Quotumwet (link); de andere brief gaat over een tweetal
onderzoeksrapporten (link).
•

Meer mogelijkheden voor Wajongers die willen werken of studeren
Staatssecretaris Van Ark wil een aantal maartregelend nemen die
het Wajongers mogelijk moeten maken om te werken of naar school te
gaan. Voor die veranderingen is wetswijziging nodig. De maatregelen
gaan per 1 januari 2010 in. Zie voor die veranderingen dit bericht (bron:
Samen voor de Klant). Staatssecretaris Van Ark informeerde de Tweede
Kamer per brief over deze maatregelen. Klik voor haar brief hier.

•

Gemeentenieuws 2018-3 verschenen
Staatssecretaris Van Ark stuurt de gemeenten periodiek een brief, waarin
zij een overzicht geeft van lopende ontwikkelingen die voor gemeenten
van belang zijn. Deze week verscheen een nieuwe brief.
(Gemeentenieuws 2018-3) (link).

•

Brief over diverse onderwerpen in de Participatiewet
Deze week stuurde staatssecretaris Van Ark ook een brief naar de
Tweede Kamer, waarin zij ingaat op enkel ontwikkelingen in de
Participatiewet. Klik voor die brief hier.

•

Gemeenten komen dit jaar € 190 mln. tekort op de Wsw
Dat schrijft staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer
(link)
(bron: Nationale Zorggids).

Wet zorg en dwang

•

Ontwerp-uitvoeringsbesluit wet zorg en dwang gepubliceerd
Dit ontwerpbesluit bevat uitvoeringsregels voor de Wet Zorg en dwang.
Het ontwerpbesluit en de toelichting zijn via deze link te vinden.

Passend Onderwijs
•

Debat over Passend onderwijs levert weinig op
Dat constateert Ieder(in) in dit bericht .

VN-verdrag gelijke behandeling
•

Eerste rapportage over de uitvoering gepubliceerd
Deze week stuurde minister De Jonge de Tweede Kamer de eerste
rapportage over de uitvoering van het VN-verdrag. Die rapportage is
bedoeld voor het Comité voor de rechten van personen met een handicap
in Genève. Deze internationale organisatie toetst de naleving van het
Verdrag. Zie voor die rapportage en andere relevante stukken hier.

Divers
•

Ook in andere landen groeiende zorgvraag voor verstandelijk
gehandicapten
Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van het Sociaal en Cultureel
Planbureau. Zie voor een bericht daarover hier (bron: Sociaalweb). Het
(Engelstalige) rapport is hier te vinden (bron: SCP). In het rapport staat
een Nederlandstalige samenvatting .

•

Bezuinigen op praktijkleren bij personele tekorten in
gehandicaptenzorg?
OCW bezuinigt op praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl) en wil
de subsidie hiervoor in de toekomst mogelijk zelfs helemaal beëindigen.
VGN vindt die bezuiniging onlogisch bij het huidige personeelstekorten in
de gehandicaptenzorg. Zie daarvoor dit bericht (bron:VGN).

•

Minister Ollongren wil gesprek over verbeteringen stemproces voor
gehandicapten

Dat is de uitkomst van een debat met de Tweede Kamer. Meer info in dit
bericht (bron: Ieder(in).
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