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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.

Coronavirus en gehandicaptenzorg
•

De Coronaregels vanaf 19 mei
Deze week werden een aantal coronaregels versoepeld. Zie hier voor
een poster met een kort overzicht van die regels.

•

Doorbetalen niet-geleverde PGB-zorg
Per Saldo meldt dat in twee situaties de niet-geleverde zorg nu ook kan
worden doorbetaald. Zie voor die situaties dit bericht.

•

Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid.
De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo

•

1,2 miljoen Nederlanders had een Wmomaatwerkvoorziening in 2020
Dat is één van de uitkomsten van de Gemeentelijke Monitor Sociaal
Domein(GMSD); dat is een groei van 4%, onder meer bij de hogere
inkomensgroepen. Meer daarover in deze berichten van Schulinck (link)
en Divosa (link). Via de website Waarstaatjegemeente.nl (link) kunt u,
onder meer per gemeente, allerlei informatie vinden over het gebruik van
zorg en ondersteuning in 2020.

Jeugdwet
•

Tienpuntenplan voor betere jeugdzorg
Dat Plan (Manifest Jeugdsprong) is opgesteld door FNV en Stichting
Beroepseer. Meer over dat plan in deze berichten van Binnenlands
Bestuur (link) en FNV (link); onderaan het laatste bericht staat een link
naar het Manifest.

•

Ook advies van de SER over de toekomst van de jeugdzorg
Inmiddels heeft ook de SER een advies uitgebracht. De Sociaal
Economische Raad (SER) is een belangrijk adviesorgaan voor het
Kabinet. Meer over dit advies in dit bericht (bron: Skipr). Het SER-advies
is via deze link te vinden.

Particpatiewet e.a.
•

Nieuwe cijfers over arbeidsparticipatie van Wajongers
Jaarlijks brengt het UWV de Monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten
uit.
Daarin staan naast de cijfers over Wajongers ook gegevens over andere
groepen arbeidsbeperkten. Deze week publiceerde het UWV de Monitor
over 2020. Meer daarover in dit bericht (bron Schulinck). Het rapport zelf
is hier te vinden. Klik hier voor de brief die minister Koolmees over de

uitkomsten van de Monitor schreef aan de Tweede Kamer.
•

Factsheet over uitvoering Participatiewet in 2020
Die factsheet (link) is gemaakt door het ministerie van SZW en bevat veel
cijfermatige informatie.

Kabinetsformatie
•

Nieuwe kabinet moet beslissen over wijzigen
‘voordeurdelersregeling’
Minister Koolmees heeft op verzoek van de Tweede Kamer een aantal
mogelijke wijzigingen van de kostendelersregeling
(‘voordeurdelersregeling’) uitgewerkt, waaronder ook de mogelijkheid van
afschaffing. Meer info daarover in deze berichten van Schulinck (link) en
Binnenlands Bestuur (link). Minister Koolmees heeft het rapport (link)
met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het
nieuwe kabinet moet daaruit een keuze maken.
De reactie van de gemeenten (VNG) is hier te vinden.
Ieder(in) pleit met een aantal andere organisaties voor een afschaffing
van de kostendelersregeling. Zie dit bericht (bron: Ieder(in)).

Divers
•

GebruikersNetwerk wil meer digitale inclusie
Het Netwerk bestaat ut een aantal cliëntenorganisaties, zoals Ieder(in),
KansPlus, Sien en LFB. Zie dit bericht voor meer info over dit netwerk
en over de brief die het netwerk aan de Tweede Kamer stuurde.
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