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Jaap Penninga
Johan Klaassen

PGB
•

Gebruikelijke zorg in Wmo-PGB en Zvw-PGB
Minister Bruins heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer
om in overleg met betrokken partijen na te gaan of er meer verduidelijking
(‘handvatten’) moet komen over de betekenis van‘gebruikelijke zorg’ in
de het PGB. Zie voor zijn reactie hier.

•

Heerlen geeft ten onrecht geen keuze voor PGB bij
maatwerkvoorzieningen
Dat heeft de Rechtbank Limburg bepaald. Zie voor meer info deze twee
berichten van Sociaalweb dd. 18/5 (link) en 22/5 (link).

Wmo

•

Bijna helft gemeenten betaalt nog geen kostendekkend tarief voor
thuiszorg
Dat blijkt uit onderzoek van BTN (de branche-vereniging voor de
thuiszorg).
Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestur).

•

Neem minder gegevens op in het Wmo-verslag
Daarvoor pleit Gert-Jan Christiaanse in een blog op Schulinck.nl. Zie voor
die blog hier.

•

Vast tarief eigen bijdrage Wmo
Het kabinet heeft nu besloten om de eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari
a.s. vast te stellen op € 17,50 per vier weken. Zie dit bericht (bron:
Sociaalweb).
Het besluit maakt onderdeel van een pakket van maatregelen van het
kabinet om de zorg betaalbaar te houden. Zie hier voor de brief (met
bijlagen) die minister De Jonge daarover aan de Tweede Kamer schreef.
klik hier voor de reactie van Ieder(in).

Wmo / Jeugdwet
•

Contractering Wmo en Jeugdwet ondermaats
Dat vindt VGN (de koepel van de gehandicapteninstellingen) op basis van
onderzoek bij de leden. Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link)
en VGN (link).

Wlz
•

Minister zegt plan voor de gehandicaptenzorg toe (2)
In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link
naar het verslag van een debat in de Tweede Kamer van Per Saldo .

•

Vermogenbijstelling eigen bijdrage Wlz gehalveerd tot 4% per 1
januari 2019
Zie daarvoor dit bericht (bron: Sociaalweb). Het besluit maakt onderdeel
van een pakket van maatregelen van het kabinet om de zorg betaalbaar

te houden. Zie hier voor de brief die minister De Jonge daarover aan de
Tweede Kamer schreef. Klik hier voor de reactie van Ieder(in).
•

Nachttoezicht in gehandicapteninstellingen blijft een zorgenkind
Dat blijkt uit een rapport dat door TNO is opgesteld in opdracht van VGN.
Meer over dat rapport in deze berichten van Nationale Zorggids (link) en
VGN (link). Onderaan het laatste bericht staat een link naar het rapport.

Sociaal domein
•

Ervaringdeskundige LVB-ers toetsen toegankelijkheid gemeentelijke
diensten
De Inspectie Sociaal Domein onderzoekt in vijf gemeenten de
toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht
verstandelijke beperking.
Die Inspectie onderzoekt dat via ervaringsdeskundige mystery-guests.
Recent is het rapport (link) over de gemeente Weststellingwerf
gepubliceerd (bron:Sociaalweb).

Passend Onderwijs
•

Tweede Kamer ongerust over uitvoering passend onderwijs
Zie voor meer informatie dit bericht van Ieder(in).

Divers
•

Minister gaat overleggen met gemeenten over afschaffen contant
betalen
Een aantal gemeenten wil af van contante betalingen en voortaan alleen
pinbetalingen toestaan in het gemeentehuis. Minister Ollongren wil dat
contant betalen mogelijk blijft. Zij gaat hierover in overleg met gemeenten.
Dat heeft zij geantwoord in reactie op vragen uit de Tweede Kamer.
Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron:
Gemeente.nu). Zie voor de antwoorden van de minister hier.

•

(ont)Regel de zorg ; oppositie is kritisch
Deze week sprak de Tweede Kamer met minister Bruins van VWS over
het plan (ont)Regel de zorg; dat de regeldruk in de zorg wil verminderen.
Lees meer over dat debat in dit bericht (bron: Skipr).
Ieder(in) vindt dat ook de regeldruk bij cliënten zelf aangepakt moet
worden (link).

•

Welke middelen kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
toepassen?
Dat staat in dit document (link), dat aan de Tweede Kamer is
toegestuurd.

•

Kamervragen over actieprogramma Werken in de zorg beantwoord
Dat actieprogramma heeft betrekking op de hele zorgsector. De Kamer
heeft een aantal vragen over dat programma gesteld. Die zijn nu
beantwoord (link).

•

Mensen met een beperking vergeten in de Nationale Woonagenda
Deze Nationale Woonagenda is gepubliceerd door minister Ollongren en
gaat over de woningbouwproductie in de komende jaren. Ieder(in) en
VGN vinden dat mensen met een beperking in dat beleid vergeten zijn.
Meer info hier (bron: Ieder(in)).

•

Populariteit G-voetbal groeit
Meer info in dit bericht (bron: Nationale Zorggids/ De Telegraaf)
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