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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 vakantie is er volgende week geen Docu-alert.

Wmo
·

Gemeenten verzetten zich tegen abonnementstarief Wmo

Deze week hield de VNG een algemene ledenvergadering. Een aantal gemeenten
heeft moties ingediend om het abonnementstarief van tafel te krijgen. Zie voor meer
info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Bijna alle gemeentes hebben hiermee
ingestemd. Zie dit bericht over onder meer die stemming (bron: Binnenlands
Bestuur).

Wmo / Wlz
·

Herbezinning op hervorming langdurige zorg is nodig

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP) in een belangrijk

(en omvangrijk) evaluatierapport over de hervorming van de langdurige zorg. Een
aantal doelen van die hervorming lijken niet haalbaar. Het SCP vindt dat
herbezinning op die punten noodzakelijk is. Zie voor meer info over het rapport deze
berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr/ANP (link) en Ieder(in) (link).
Het rapport zelf en een samenvatting zijn te vinden op de SCP-website (link).
Minister De Jonge heeft inmiddels op het rapport gereageerd;
zie voor zijn reactie hier.
·

Kamervragen over eigen bijdragen Wlz en Wmo beantwoord

De eigen bijdragen voor Wmo en Wlz veranderen. Bij de Wmo wordt een vast tarief
ingevoerd en bij de Wlz wordt onder meer de vermogensbijtelling verlaagd.
Minister De Jonge heeft hiervoor concept-regelingen gemaakt. Door de Tweede
Kamer zijn daarover vragen gesteld; die zijn nu beantwoord. Zie voor die vragen en
de antwoorden dit document.

Wmo / Jeugdwet
·

Gemeenten akkoord met ‘stroppenpot’ voor Wmo en Jeugdwet

Gemeenten met grote tekorten op de Wmo of de Jeugdwet kunnen eenmalig een
uitkering uit die stroppenpot aanvragen. Zie dit bericht (bron: Binnenlands
Bestuur).
·

Alternatieve vorm voor het gemeentelijk cliëntervaringsonderzoek.

Enkele gemeenten en de VNG doen op dit moment testen met online
cliëntervarings-onderzoek. Meer info in dit bericht (bron: VNG).

Jeugdwet
·

Uitkomsten debat evaluatie Jeugdwet

Vorige week sprak de Tweede Kamer met minister De Jonge over de evaluatie van
de Jeugdwet. In dit bericht (link) staat een kort verslag van de uitkomsten van dat
debat (bron: Sociaalweb).

Wlz

·

Volgend jaar ruim € 22,1 miljard beschikbaar voor de Wlz

Dat heeft minister De Jonge vastgelegd in zijn voorlopig budgettair kader voor 2019.
Dat bedrag kan met Prinsjesdag nog (iets) wijzigen. Zie voor meer info zijn brieven
aan de Tweede Kamer hier en aan de NZa hier.
·

Gehandicaptenzorg krijgt er in 2019 € 173 mln. extra bij;
o.m. voor vervoer

Dat geld is bestemd voor een verhoging van de zzp-tarieven èn voor hogere
vergoedingen van de vervoerskosten bij dagbesteding. Zie voor meer info
dit bericht (bron: VGN).

Passend Onderwijs
·

Kamerbrief over toekomst Passend Onderwijs

Deze week stuurde minister Slob een brief naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat
op de huidige knelpunten en de gewenste verbeteringen in het Passend Onderwijs.
Bij zijn brief zit een aantal evaluatie- en onderzoeksrapporten. Die brief en bijlagen
zijn via deze link te vinden. Zie voor een samenvatting dit bericht (bron:
Sociaalweb). Zie voor reacties en verbetervoorstellen van Per Saldo hier.
Ieder(in) hier en VGN (hier).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
·

Wetsontwerp Wmcz 2018 gewijzigd

Bij de Tweede Kamer is een nieuwe wet in behandeling die de medezeggenschap
van cliënten in zorginstellingen regelt, de Wmcz 2018. Die Kamerbehandeling is in
deze fase nog schriftelijk. De Tweede Kamer heeft een vragen gesteld bij het
ontwerp en de toelichting.
Die vragen zijn nu beantwoord door minister Bruins in de ‘Nota naar aanleiding van
hetverslag Wmcz 2018’ (link); verder is het wetontwerp op een aantal punten
gewijzigd. Die wijzigingen met toelichting zijn te vinden in de ‘Nota van wijziging
Wmcz 2018’ (link)

Op de LSR-website staat ook een bericht waarin de voorgesteld veranderingen
in de wetstekst worden beschreven en becommentarieerd. (link).

Divers
·

FNV: te hoge werkdruk bij Arduin

Vakbond FNV heeft deze week een Zwartboek over werkdruk overhandigd aan de
directeur van Arduin. Uit een enquête bleek dat de werkdruk als zeer hoog word
ervaren door medewerkers. Zie verder dit bericht (bron: Skipr).
Over die hoge werkdruk zijn inmiddels Kamervragen gesteld door de PvdA.
Zie dit bericht (bron: Skipr).
·

Gemeenten willen hulp bij stemmen voor verstandelijk gehandicapten

Ze vinden dat het kabinet dat moet mogelijk maken. Zie daarvoor dit bericht
(bron: Gemeente.nu).
·

Syndion en 's Heeren Loo starten samenwerking bij specialistische zorg

Meer info in dit bericht (bron: Skipr)
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