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PGB
•

Het nieuwe budgethoudersportaal (pgb 2.0) komt eraan!
Meer daarover in dit bericht van Per Saldo.

Wmo
•

‘Wmo 2015 in uitvoering: de vernieuwing gaat gestaag door’
Onder die titel heeft een aantal organisaties, waaronder gemeenten,
zorgaanbieders en cliëntenorganisaties, de afgelopen jaren een project
uitgevoerd. Doel was het stimuleren van vernieuwing in en via de Wmo.
Dit project is nu beëindigd en de resultaten zijn vastgelegd in een verslag.
Meer info in dit bericht; onderaan het bericht staat een link naar het
verslag.

•

Kamervragen over uitvoering Wmo beantwoord
Deze vragen waren gesteld door het CDA naar aanleiding van een
uitzending van Reporter Radio over misstanden. De antwoorden zijn hier
te vinden.

Wlz

•

NZa: persoonvolgende Wlz-zorg kan nu in heel Nederland
Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geschreven in een
tussenevaluatie van de experimenten persoonsvolgende zorg in Limburg
en Rotterdam. De NZa zegt de regelgeving al zo te hebben veranderd dat
persoonsvolgende zorg in heel Nederland mogelijk is.
Volgens de NZa is het dan ook niet nodig om de beide experimenten aan
het eind van dit jaar te verlengen. Zie voor meer info dit bericht (bron:
NZa); in dat bericht staat een link naar het advies van de NZa.

•

Aantal mensen in de Wlz neemt af
Dat heeft vooral te maken met het verzwaren van de toegangseisen tot
de langdurige zorg. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet
•

Definitie woonplaats wijzigt per 2020
Onduidelijkheid over de woonplaats van een jeugdige leidt nog wel eens
tot
problemen tussen gemeenten (en zorgaanbieders) over betaling van de
Jeugdzorg.
Door een wijziging in regelgeving wordt daarin nu verandering gebracht.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

•

Extra geld voor vernieuwing Jeugdzorg
Het kabinet heeft voor de komende drie jaar in totaal € 108 miljoen
beschikbaar gesteld om de vernieuwing van de Jeugdzorg te versnellen.
Dit geld wordt verdeeld naar rato
van het aantal kinderen en jeugdigen beneden 23 jaar in de
jeugdzorgregio. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

•

Groningse gemeenten willen compensatie voor tekort op de
Jeugdhulp
Dat hebben zij in een brandbrief laten weten. Meer info in dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur)

Participatiewet

•

Maatschappelijke organisaties willen overleg met Van Ark over
loondispensatie
Dat hebben deze organisaties, waaronder Ieder(in), LCR, FNV en CNV in
een brief aan staatssecretaris Van Ark laten weten. Zie voor die brief dit
bericht (bron: LCR).

•

Kamervragen beantwoord over aantal jonggehandicapten zonder
uitkering
Die vragen waren gesteld door de SP naar aanleiding van berichten over
het groeiende aantal jonggehandicapten zonder uitkering. Zie voor de
antwoorden hier.

•

Kamerbrief over beschut werk en afbouw sociale werkplaatsen
Op verzoek van de Tweede Kamer stuurt staatssecretaris Van Ark een
brief waarin zij ingaat op een aantal vragen over het beschut werk en de
afbouw van de sociale werkplaatsen. Klik voor haar brief hier.

Sociaal Domein
•

40 grootste gemeenten willen meer geld voor sociaal domein
Dat willen zij omdat ze nu tekort komen op de Jeugdhulp en de kosten
van de bijstand. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands
Bestuur).

VN-Verdrag gelijke behandeling
•

Onbeperkt Meedoen: kabinet wil gelijke toegang voor gehandicapten
Dat staat in het actieprogramma Onbeperkt Meedoen dat deze week naar
de
Tweede Kamer is gestuurd. Meer info over dit programma in deze
berichten
van Sociaalweb (link), Ieder(in)(1) (link) en Ieder(in)(2) (link).
De brief van de Minister de Jonge is hier te vinden. Klik voor het
actieprogramma hier. Deze week presenteerde een groep van 25
‘koplopergemeenten’ het Manifest ‘Iedereen doet mee”Meer info in dit

bericht . Onderaan het bericht staat een link
naar het Manifest . Zie voor een reactie van VGN deze plannen hier.
Divers
•

Hoe wordt de verstrekking gratis VOG verder geregegeld?
In het Regeerakkoord van Rutte III is vastgelegd dat vrijwilligers die
werken met kinderen en met mensen met een verstandelijke beperking in
aanmerking kunnen komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). Deze week informeerde minister De Jonge de Tweede Kamer hoe
hij aan dat voornemen uitvoering wil geven. Zie voor zijn brief hier.

•

‘Zelfs wijkteams verdwalen tussen de zorgloketten ‘
Eerder kwam de Ombudsman tot deze conclusie. Daarover zijn
vervolgens
Kamervragen gesteld door de SP. Die vragen zijn nu beantwoord door
VWS (link).

•

Meldingen zorgfraude toegenomen, ook in de langdurige zorg
Zie voor meer info dit bericht (bron: Gemeente.nu); in het bericht
staat een link naar het onderzoeksrapport Signalen Zorgfraude 2017.
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