
Docu-alert 245 ; 13 januari 2017   

 
Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. 

Ze verschijnen in principe eens per week ; doorgaans op vrijdag.  
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. 

PGB 

 Gemeente mag geen maximum PGB vaststellen voor informele zorg 

Dat heeft de Rechtbank Overijssel eind vorig jaar beslist in een zaak van een  
budgethouder tegen de gemeente Deventer. Zie voor meer info en commentaar 
dit bericht (bron: Per Saldo). 

 VGN voorziet grote problemen met nieuwe PGB-formulier 
VGN (de koepel van de gehandicaptenstellingen) heeft daarover opnieuw een brief 
geschreven aan de SVB en aa VWS. Zie voor meer info deze berichten van resp. 
Zorgvisie (link) en VGN (link); onderaan het laatste bericht staat een link naar die brief. 

Wlz / Wmo 

 KansPlus wil actie VWS vanwege oneigenlijk gebruik Wlz-geld 
In de vorige Docu-alert verwezen we naar berichten dat Vg-instellingen geld  
uit de Wlz gebruiken om tekorten op de Wmo en de Jeugdhulp te compenseren. 
Kansplus wil dat hier een eind aan komt en heeft daarover een brief gestuurd naar  
Staatssecretaris Van Rijn. Meer info in dit bericht; onderaan het bericht staat een 
link naar de verzonden brief. 

Wmo 

 Gemeenten mogen mantelzorg niet verplichten  
Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald in een zaak van een mantelzorger 

tegen de gemeente Etten-Leur.  De CRvB is de hoogste rechter in dit soort zaken. 

Zie voor meer info deze berichten van resp. Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link) 

 Jurisprudentie-overzicht geactualiseerd 
De VNG houdt een overzicht bij van rechterlijke uitspraken over de Wmo. Dat overzicht 
is onlangs geactualiseerd. Het is hier te vinden. 

 Ervaringen van clienten met de overgang naar de Wmo 
Het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) volgt sinds 2013 in twaalf gemeenten 
cliënten die zijn overgegaan van de Awbz naar de Wmo. Eind december is opnieuw  
een rapport verschenen. Dat rapport bevat ook aanbevelingen voor Wmo-raden / 
Adviesraden Sociaal Domein en voor gemeenten. Zie voor meer info dit bericht (bron:AVI). 
Het rapport zelf is hier te vinden. Onderaan het bericht staat een link naar het rapport. 

Wlz 

 Landelijke invoering Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg in 2017 
Zie voor info dit bericht (bron:VGN) 

Participatiewet 

 ‘Nieuw: zelf beschut werk aanvragen’ 
Onder die titel publiceert Ieder(in) een bericht (link)over deze nieuwe mogelijkheid. 
Daarin wordt ook gevraagd naar praktijkervaringen. 

 

https://www.pgb.nl/nieuws/gemeente-mag-geen-maximum-pgb-vaststellen-informele-zorg/
https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2017/1/VGN-voorziet-grote-problemen-met-pgb-formulieren/
http://www.vgn.nl/artikel/24916
https://www.kansplus.nl/2017/01/10/kansplus-vraagt-om-actie-van-staatssecretaris-van-rijn-op-oneigenlijk-gebruik-van-wlz-middelen/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-mogen-mantelzorg-niet-afdwingen.9555987.lynkx
https://www.skipr.nl/actueel/id29118-gemeente-mag-van-uitwonende-dochter-geen-mantelzorg-eisen.html
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/jurisprudentie-overzicht-wmo
http://www.aandachtvooriedereen.nl/rapporten/op-weg-naar-de-bedoeling-van-de-wmo-4466.html
http://www.vgn.nl/artikel/24861
https://iederin.nl/nieuws/17948/nieuw--zelf-beschut-werk-aanvragen/


Jeugdwet 

 Gemeenten kunnen tijdelijk extra geld krijgen voor tekorten op de Jeugdhulp 
Dat hebben Rijk en gemeenten afgesproken. Het gaat onder meer om extra geld  
voor verlengde jeugdhulp na het 18

e
 jaar. Zie voor meer info dit bericht (link) van  

Binnenlands Bestuur  
Vws heeft hierover een handreiking (link) gemaakt voor de gemeenten 

 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/compensatie-voor-tekorten-jeugdbudget.9555779.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/01/09/factsheet-compensatieregeling-voogdij-en-18

