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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.

PGB/Wmo
•

Gemeenten doen vaak moeilijk over PGB in de Wmo
Dat schrijft Per Saldo in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Volgende
week debatteert de Tweede Kamer met minister De Jonge over de Wmo.

Wmo/Wlz/Jeugdwet
•

Voornemens kabinet voor komend jaar op zorgterrein en de reacties
daarop
Deze week werden de begrotingen en de beleidsvoornemens voor 2019
gepresenteerd op Prinsjesdag. Zie voor de voornemens op het terrein van
VWS deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). Zie ook de reactie
van Ieder(in) (link). De VWS-begroting (357 pag.)en de beleidsagenda
VWS zijn via deze link te vinden.

Wmo /Jeugdwet

•

88 gemeenten willen geld uit stroppenpot voor tekorten op Wmo en
Jeugdwet
Er is eerder eenmalig extra geld beschikbaar gesteld voor gemeenten die
zowel in 2016 als in 2017 (fors) geld toelegden op de Wmo en de
Jeugdwet. Ongeveer een kwart van de gemeenten (88) wil daar een
beroep op doen (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
Bij gemeenten bestaat overigens onvrede over de criteria waaraan moet
worden voldaan voordat men in aanmerking komt voor deze stroppenpot
(link) (bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet
•

Meer Jeugdzorgregio’s vallen uit elkaar
Binnenlands Bestuur (link) meldt dat vaker Jeugdzorgregio’s uit elkaar
vallen. Gemeenten willen nu vaak in kleiner verband zaken doen.

Wlz
•

Kamervragen over werkdruk gehandicapteninstelling Arduin
beantwoord
Die vragen waren gesteld door het CDA. Klik voor de antwoorden hier.

Participatiewet
•

Voornemens SZW komend jaar en reacties daarop
Deze week werden de begrotingen en de beleidsvoornemens voor 2019
gepresenteerd op Prinsjesdag. Zie voor de voornemens op het terrein van
SZW dit bericht van Binnenlands Bestuur (link),
Zie verder de reacties van G40, het samenwerkingsverband van de 40
grootste gemeenten (link) (bron: Binnenlands Bestuur), VGN (link) en
Ieder(in) (link). Voor de liefhebber: de SZW-begroting (268 blz) en
beleidsagenda SZW zijn via deze link te vinden.

•

Extra geld om kwetsbare jongeren aan het werk te helpen
Er komt volgend jaar € 25 mln. beschikbaar om jongeren uit
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan werk te helpen. Dit
staat nog niet in begroting van SZW, maar is wel toegezegd binnen de
coalitie. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).

•

FNV wil SW-bedrijven weer open stellen voor nieuwe cliënten
Deze week sprak staatssecretaris Van Ark met betrokken
belangenorganisaties over de banenkansen voor mensen met een
(arbeids)beperking. De FNV wil dat er weer nieuwe instroom in SWbedrijven mogelijk wordt. Dat is nu niet het geval. Meer info hier (bron:
Binnenlands Bestuur).

Wet zorg en dwang (Wzd)
•

Wet zorg en dwang uitgelegd in eenvoudige taal in nieuwe brochure
Die brochure is gemaakt door Kansplus en LFB en is via dit bericht te
vinden.

Divers
•

Vervoer steeds minder toegankelijk voor mensen met beperking
Dat schrijft Ieder(in) in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Komende
week praat de Tweede Kamer over dit onderwerp.

•

Onafhankelijke cliëntenondersteuning is hard nodig dan ooit
Dat hebben een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en Per
Saldo, aan de Tweede Kamer laten weten. De Tweede Kamer voert
namelijk schriftelijk overleg met de minister De Jonge over de brief die hij
voor de zomer over dit onderwerp aande Tweede Kamer schreef. Meer
info in dit bericht (bron: Per Saldo).
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