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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.

Wmo
•

Vaste eigen bijdrage Wmo (‘abonnementstarief’)per 1 januari 2019
gaat door
De Ministerraad heeft ingestemd met de invoering van de vaste eigen
bijdrage Wmo (het abonnementstarief) ondanks bezwaren van
gemeenten en Raad van State. Meer daarover in deze berichten van
Binnenlands Bestuur d.d. 27/11 (link) en 28/11 (link), en in dit bericht van
Ieder(in)) (link).

Wmo / Wlz
•

Hulp aan gedetineerde Lvb-ers kan verbeterd
VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft hierover een

onderzoeks-rapport gepubliceerd. Meer info daarover in deze berichten
van VNG (link), de Nationale Zorggids (link) en VGN (link).
Wlz
•

Goed resultaat proeftuin Meerzorgbeleid in langdurige zorg
Zorginstelling Triade heeft een nieuwe vorm van Meerzorgbeleidi
uitgeprobeerd. (Meerzorg is extra budget dat zorgaanbieders kunnen
aanvragen voor cliënten met extreme zorgbehoefte (gedragsproblematiek
en ernstige somatische problematiek)). Zie voor de resultaten van deze
proeftuin dit bericht (bron: Sociaalweb).

•

Groepsmeerzorg nu in alle instellingen mogelijk
Dat is de uitkomst van de proeftuinen, waaraan ook Triade deelnam.
Instellingen kunnen nu Meerzorg aanvragen voor groepen cliënten.
Zie verder dit bericht (bron: VGN).

Participatiewet
•

Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te
helpen (2)
In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert zijn hier nog reacties
van Divosa (link) en Samen voor de Klant (link) op deze plannen van
staatssecretaris Van Ark.

•

Wetsvoorstel om Quotumheffing tijdelijk op te schorten
In een brief schrijft staatssecretaris Van Ark dat zij de mogelijkheid om
een
quotumheffing op te leggen, tijdelijk opschort. Die tijd wil zij gebruiken om
de
Quotumheffing te vereenvoudigen. Zie voor haar brief hier.

•

‘Werken met arbeidsbeperking moet normaal worden’
Deze week besprak de Tweede Kamer over de begroting van SZW. Zie
voor een kort verslag hier (bron: Nationale Zorggids /Tweede Kamer).

Jeugdwet

•

Kamervragen over Evaluatie Jeugdwet. beantwoord
Door de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de Evaluatie Jeugdwet
en
het programma Zorg voor de Jeugd. Die vragen zijn deze week
beantwoord (link).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)
•

Wetsvoorstel Wmcz 2018 door Tweede Kamer aangenomen (2)
In aansluiting op ons bericht vorige week over het aannemen van de
Wmcz 2018 in de Tweede kamer, is hier nog de reactie van VGN (link).
Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer.

Divers
•

Meer aandacht nodig voor Integrale Vroeghulp
Dat blijkt uit een quickscan die is uitgevoerd door diverse organisaties.
Meer info in dit bericht (bron: VNG).
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