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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
•

Het nieuwe budgethoudersportaal (pgb 2.0) is nu van start
Meer daarover in dit bericht van Per Saldo.

•

Nu ook derdenbeding in zorgovereenkomsten van voor 1 april 2017
Door zo’n derdenbeding wordt voorkomen dat bij bv. fraude van de
zorgverlener de budgethouder financieel wordt aangesproken. Zie verder
dit bericht (bron: Per Saldo).

Jeugdwet
•

Jeugdwet schiet tekort voor kinderen met een handicap
Dat schrijven Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer.
Bij deze brief zit een Zwartboek, waarin de problemen worden
beschreven, waar ouders dagelijks tegenaan lopen. Zie voor meer info en
het Zwartboek dit bericht (bron: Ieder(in)).

Lees ook de column ‘Klemgezet door de Jeugdwet’ van Ilya Soffer,
directeur van Ieder(in), in Binnenlands Bestuur (link).
•

Minister De Jonge wil budget Jeugdwet niet verder uitbreiden
Dat zei hij deze week in een debat met de Tweede Kamer over de
evaluatie
van de Jeugdwet. Een deel van de Kamer wil zo’n uitbreiding wel. Meer
info daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht
(bron: Schulinck).
Zie voor het standpunt van de gemeenten hier (bron: VNG).
Klik hier voor de brief die minister De Jonge eerder deze week over de
financiering van het sociaal domein (incl. de Jeugdwet) aan de Tweede
Kamer stuurde.

Participatiewet
•

Gemeenten zijn € 190 miljoen extra kwijt voor sociale werkplaatsen
Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede
Kamer.
Aanleiding is de net gepubliceerde Thermometer Wsw; deze wordt eens
per twee jaar gepubliceerd. Zie voor meer info dit bericht (bron:
Binnenlands Bestuur). De brief van de staatssecretaris en het rapport zijn
hier te vinden.

•

Bollenstreek draait bezuinigingen op loonkostensubsidie terug
Deze gemeenten hadden eerder besloten om voor maximaal 26,5 in
plaats van 40 uurloonkostensubsidie te geven. Dat is in strijd met de
Participatiewet. De gemeenten
hebben na een ingreep van staatssecretaris Van Ark besloten om deze
bezuiniging terug te draaien. Meer daarover in dit bericht (bron:
Binnenlands Bestuur).

•

Wijziging Wet Banenafspraak
Eerder meldden we al dat staatssecretaris Van Ark een wetsvoorstel naar
de Tweede Kamer had gestuurd om tijdelijk uitstel van de
Quotumregeling voor overheids- werkgevers mogelijk te maken. In

aanvulling op dat bericht hierbij nog een link naar een bericht met een
samenvatting van die wet (bron: Sociaalweb/VNG).
•

Meer geld voor bijstand nodig
Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), een
adviesorgaan van de regering. Zie voor dit advies dit bericht (bron:
Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Divosa). Voor de reactie van
VNG klik hier.
Staatssecretaris Van Ark komt na de zomer met een reactie op het advies
(link) (bron: Binnenlands Bestuur).

•

Uitkeringsbedragen en minimumloon per 1 juli aangepast
Klik hier voor een overzicht (bron: SZW).

•

Breek regeerakkoord open: schrap de loondispensatie
Daarvoor pleit een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder
Ieder(in). Meer info hier (bron: Ieder(in))

Sociaal Domein
•

Mensen met beperking verdwalen in doolhof van regels
Dat concludeert MEE NL in het Trend- en Signaleringsrapport 2018.
Skipr bericht daarover (link); in het bericht staat een link naar het rapport.

•

Brief minister De Jonge over financiering sociaal domein
Klik hier voor de brief die minister De Jonge op verzoek van de Tweede
Kamer schreef over de financiering van het sociaal domein (incl. de
Jeugdwet).

VN-Verdrag gelijke behandeling
•

‘Het VN-verdrag Handicap; wordt daar nog wat mee gedaan?
Best wel ja.’
Onder die kop schrijft Matthijs Vermaat een blog met daarin een kort
overzicht van de voornaamste ontwikkelingen (link) ( bron: Sociaalweb)

Divers

•

40% zwangere vrouwen kiest voor NIPT-test
Dat blijkt uit cijfers van het NIPT-Consortium, waarover de Nationale
Zorggids bericht (link).

•

'Zelfredzaamheid' geen excuus om mensenrechten te verwaarlozen’
Onder die kop presenteert het College voor de Rechten van de Mens zijn
jaarlijkse rapportage over de toepassing van de mensenrechten in
Nederland. Meer info in dit bericht (bron: College); onderaan het bericht
staat een link naar het rapport.
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