
Docu-alert 279 ; 13 oktober 2017   

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. 

Regeerakkoord kabinet Rutte III 

• Wat staat er in het nieuwe regeerakkoord? 
Het zal niemand zijn ontgaan dat deze week het nieuwe regeerakkoord werd  
gepubliceerd. De tekst van dat regeerakkoord is hier te vinden. 

Enkele punten daaruit die (ook) voor de VG van belang zijn:  

o het eigen risico blijft de hele kabinetsperiode op €385; 
o de eigen bijdrage Wlz wordt verlaagd door halvering van de vermogensbijtelling; 
o er komt extra geld voor Jeugdhulp, Wmo en onafhankelijke cliëntenondersteuning; 
o de huidige eigen bijdrage Wmo wordt vervangen door een vast tarief van € 17,50;  
o er komt geld voor 20000 extra beschutte werkplekken;  
o er komt een leerrecht en onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het passend  

onderwijs;  
o het PGB blijft bestaan in zin huidige vorm; over integraal PGB wordt  later beslist; 
o het lage BTW-tarief wordt verhoogd met 3%; dat betekent dat bv de dagelijkse  

boodschappen en de kapper duurder worden;   
o de Nipt-test komt niet in het pakket; de huidige subsidie blijft gehandhaafd; 
o er komt een aparte minister voor de langdurige zorg. 

Uitgebreider info over deze en andere plannen is te vinden in deze berichten van  
VGN (link), Ieder(in) (link), Per Saldo (link) en NJI (link) 

Wmo/Jeugdwet 

• Toezicht : bij handhaving moet zorg cliënt gegarandeerd zijn 
In Sociaal Bestek staat een artikel, waarin wordt ingegaan op de ervaringen van  
toezichthouders in de Wmo en de Jeugdwet. Zie voor dat artikel hier  
(bron: Sociaal Bestek). 

• Handreiking aanbesteding Wmo en Jeugdwet beschikbaar 
Er ontstaan geregeld problemen over de aanbestedingen in de Wmo en vooral in 
de Jeugdwet. VWS heeft nu een handreiking laten opstellen voor de gemeenten. 
Deze handreiking is afgelopen week aan de Tweede Kamer toegestuurd.  
De begeleidende brief en de handreiking zijn hier resp. hier te vinden. 

Participatiewet 

• Ombudsman tikt twaalf gemeenten op de vingers  
Dat doet hij omdat die gemeenten een wachtperiode voor bijstandaanvragers  
ouder dan 27 jaar hanteren. Dat is wettelijk niet toegestaan. Meer info in dit bericht  
(bron: Binnenlands Bestuur). 

• FNV Wajonggroep wil geen verlaging Wajong van 75 % naar 70 % 
Het kabinet Rutte II heeft enkele jaren geleden besloten dat Wajongers die nog enig 
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arbeidsvermogen hebben wel hun recht op Wajong houden, maar dat de hoogte van  
hun uitkering per 1 januari a.s.  omlaag gaat van 75% naar 70% van het minimumloon.  
De Werkgroep Wajong van de FNV voert nu actie om die korting niet door te laten gaan.  
Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale Zorggids) en dit bericht (bron: FNV). 

Sociaal domein 

• Koplopergemeenten geven impuls aan onafhankelijke cliëntenondersteuning (2) 
In aansluiting op de info in de vorige Docu-alert is hier nog een link naar een 
bericht op Binnenlands Bestuur, waarin verder wordt ingegaan op het project met  
de veertien koplopergemeenten.  

• Nieuwe checklist onafhankelijke cliëntenondersteuning beschikbaar  
Ieder(in) heeft deze nieuwe checklist gemaakt. De lijst is bedoeld voor lokale  
belangenbehartigers, sociale domeinraden etc. Met de lijst kan de situatie in de eigen  
gemeente getoetst worden. De lijst is hier te vinden (bron: Ieder(in)).  

Divers  

• Mantelzorgers lopen aan tegen gemeentelijke bureaucratie 
Dat is de klacht van belangenorganisatie Mezzo, waarover Binnenlands Bestuur  
schrijft (link). 

• Nieuw landelijk waarschuwingsregister Zorg en Welzijn van start 
Dit register is een initiatief van de regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. 
Het register wil voorkomen dat werknemers die vanwege wangedrag zijn ontslagen  
opnieuw elders in de zorg kunnen gaan werken. Zie voor meer info dit bericht  
(bron: Zorgvisie) of www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl 

• Wat te doen: mijn kind met een (ernstig) verstandelijke beperking wordt 18 jaar 
Op de overheidswebsite Informatie langdurige zorg staat een handig overzicht (link) 
van alle zaken die geregeld moeten worden als uw kind achttien jaar wordt. 

• ‘Regeerakkoord biedt ruimte voor toegankelijk stemmen’ 
In dit bericht (link) beschrijft Ieder(in) de mogelijkheden die het Regeerakkoord biedt 
om toegankelijk stemmen mogelijk te maken.  
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