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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.

PGB
•

VWS-reactie op rapport over ouderinitiatieven die in de knel raken
Enkele weken terug publiceerde het SCP een onderzoek naar de
toekomst van ouderinitiatieven. De Tweede Kamer vroeg daarna om een
reactie op dat rapport. Minister De Jonge heeft die reactie (link) inmiddels
naar de Kamer gestuurd. Ook waren er Kamervragen gesteld door de
CU. Die zijn nu beantwoord (link).

Wmo
•

Minister en VNG niet eens over 'vaste eigen bijdrage’ Wmo
Dat is de uitkomst van een overleg tussen beide partijen op 24 mei. De
VNG wil nu een uitspraak van de Tweede Kamer. Meer info in dit bericht
(bron: VNG).

•

Kamervragen over beïnvloeding Wmo-keuringsartsen beantwoord
Door de SP waren Kamervragen gesteld over de beïnvloeding van Wmokeuringsartsen door gemeenten. Die vragen zijn nu beantwoord. Klik voor
de antwoorden hier.

•

Stand van zaken Wmo-toezicht 2017
Door de IGJ is het eerste samenvattende jaarrapport over de uitvoering
van het (gemeentelijk) toezicht op de Wmo gepubliceerd. Dat jaarrapport
is door de minister De Jonge met een begeleidende brief naar de Tweede
Kamer gestuurd. Zie voor brief en rapport hier en hier.

Jeugdwet
•

Evaluatie Jeugdwet: rechtspositie cliënt schiet tekort
In een blog (link) onder die titel word bepleit om die rechtspositie snel te
verbeteren. Dat zou zonder al te veel moeite kunnen (bron: Schulinck).

•

Inspecties signaleren knelpunten in de Jeugdwet
Die inspecties hebben inmiddels een signalement daarover aan de
betrokken bewindslieden gestuurd. Zie dit bericht (bron: Skipr); in het
bericht staat een link naar het Signalement.
De reactie van minister De Jonge is hier te vinden.

Participatiewet
•

Nieuw overheidsbeleid om mensen met schulden te helpen
Staatssecretaris Van Ark kwam deze week met een beleidsbrief, waarin
zij veertig acties aankondigt om mensen met schulden te helpen.
Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de uitvoering van dat beleid.
Zie voor de brief (en bijlagen) van de Staatssecretaris hier.
Samenvattingen van de beleidsbrief en reacties zijn te vinden in deze
berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Divosa (link).

Wlz

•

Minister zegt plan voor de gehandicaptenzorg toe.
Dat deed minister De Jonge in een debat met de Tweede Kamer over de
gehandicaptenzorg. Zie voor dat debat dit bericht (bron: VGN).
Voorafgaand aan dat debat hadden diverse cliëntenorganisaties en VGN
brieven aan de Tweede Kamer gestuurd.

Divers
•

Snelle herkenning LVB via nieuwe kennisapp
Die nieuwe app is gemaakt door een aantal organisaties en instellingen in
Midden-Limburg. Zie voor meer info dit bericht (bron: Schulinck/ANP).

•

Gebruik gedragsregulerende medicatie in VG-zorg neemt af
Dat concludeert de IGJ op basis van onderzoek bij een aantal
instellingen. Meer info in dit bericht (bron: IGJ); onderaan het bericht
staat een link naar het rapport.
Ook Vilans publiceerde een rapport over het terugdringen van het
oneigenlijk
gebruik van psychofarmaca. Dat rapport is hier te vinden.
Minister De Jonge heeft op beide rapporten gereageerd. Zie voor zijn
reactie hier.

•

Agressie in VG tegen medewerkers neemt toe
Dat concludeert vakbond CNV Zorg en Welzijn op basis van een enquête
onder medewerkers in de VG-zorg. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

•

(ont)Regel de zorg
Onder die titel heeft minister De Jonge een actieplan gelanceerd om het
aantal regels in de zorg te verminderen.
Zijn brief en het actieplan zijn hier en hier te vinden.
Onderdeel 5.10 van het Actieplan gaat over de gehandicaptenzorg.
Bij het plan hoort een website www.ordz.nl .De pagina over de
gehandicaptenzorg is hier te vinden.
Enkele politieke reacties zijn te vinden in dit bericht (bron: Nationale
Zorggids). Woensdag 30 mei debatteert de Tweede Kamer over de

verlichting van administratieve lastendruk. Per Saldo stuurde een brief
hierover aan de Tweede Kamer. Zie dit bericht
(bron: Per Saldo).
•

‘Kiesraad: Ook hulp voor kiezers met verstandelijke beperking in
stemhokje’
Dat adviseert de Kiesraad op basis van evaluatie van de recente
gemeenteraads - verkiezingen. VGN bericht daarover (link). Het advies
van de Kiesraad is hier te vinden.
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