
Docu-alert 246 ; 20 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 

 PGB-ers vinden administratieve rompslomp belastend 
Dat blijkt uit een onderzoek van Per Saldo onder 500 budgethouders. 
Zie voor meer info dit bericht ( bron: Skipr). Meer info is ook te vinden op de website  
van Per Saldo (link). 

Wmo 

 Gemeenten mogen mantelzorg niet verplichten (2)  
In de vorige Docu-alert verwezen we naar berichten over een uitspraak van de CRvB, 
de hoogste rechter op dit gebied. In aansluiting daarop geven we nu een link naar 
een aanvullend artikel in Binnenlands Bestuur en een link naar de reactie van Per Saldo. 
Ook de VNG heeft inmiddels op die uitspraak gereageerd. Zie voor die reactie hier. 

 Klachten over de Wmo worden in Drenthe niet behandeld 
Dat zegt Zorgbelang Drenthe in een reactie op een rapport van de Noordelijke 
Rekenkamer. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr) 

Wlz 

 VGN: geen zorggeld voor vervoer van en naar dagbesteding 
Enkele jaren geleden is fors bezuinigd op de tarieven voor vervoer van en naar  
dagbesteding. Instellingen compenseren dit met zorggeld. VGN wil dat dit stopt  
en dat de tarieven worden verhoogd. Dat heeft de koepel aan de Tweede Kamer  
laten weten. Zie voor meer info dit bericht (bron: VGN), alsmede dit bericht  
(bron: Skipr). 

 Hulpmiddelen thuiswonende Wlz-cliënten blijven bij gemeenten 
Dat hebben Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars besloten. Eerder was het 
de bedoeling dat de hulpmiddelen en woningaanpassingen voor deze groep zouden  
worden overgeheveld naar de zorgkantoren. Meer info is te vinden in dit bericht 
(bron: VNG). 

Participatiewet 

 Ombudsman:  SVB en UWV moeten cliënten beter voorlichten over 
digitalisering 
Dat schrijft hij in een rapport over de voorlichting door deze instellingen over de  
digitalisering van de correspondentie. Het gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheid om post  
per brief te blijven ontvangen. Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale Ombudsman) 
De rapporten zelf zijn hier (SVB) en hier (UWV) te lezen. 

 Pilot arbeidsmatige dagbesteding breidt uit 
Die pilot wordt uitgevoerd door de gemeente Venray. Zie voor meer info dit bericht  
(bron: gemeente Venray). 

Participatiewet / Jeugdwet 

 Veel gemeenten hebben de inspraak over deze twee wetten niet (goed) geregeld 

Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten Utrecht en Twente waarover  
Binnenlands Bestuur bericht. Zie voor meer info hier. 

https://www.skipr.nl/actueel/id29174-pgb-houders-vinden-administratieve-verplichtingen-belastend.html
https://www.pgb.nl/nieuws/budgethouders-ervaren-verslechtering-van-de-zorg/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/mantelzorg-uitspraak-van-belang-voor-alle.9556276.lynkx
https://www.pgb.nl/nieuws/uitwonend-kind-verplicht-om-mantelzorg-verrichten/
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/vng-reactie-op-mantelzorg-uitspraak-crvb
https://www.skipr.nl/actueel/id29195-zorgklachten-in-drenthe-worden-niet-behandeld.html
http://www.vgn.nl/artikel/24923
https://www.skipr.nl/actueel/id29209-lage-vervoerstarieven-zetten-gehandicaptenzorg-onder-druk-.html
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/hulpmiddelen-thuiswonende-wlz-clienten-blijven-bij-gemeenten
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/uwv-en-svb-moeten-burgers-beter-informeren-over-digitalisering
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/20170001.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/2017002_201626727.pdf
https://venray.nl/meer-mensen-doen-mee-de-pilot-arbeidsmatige-dagbesteding
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-verzaken-massaal-wettelijke-plicht.9555997.lynkx


Sociaal domein 

 Nieuwe cijfers over ondersteuning, zorg, participatie per gemeente beschikbaar 

Deze cijfers maken onderdeel uit van de Monitor Sociaal Domein en gaan over de 
eerste helft van 2016. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar, vaak ook op 
wijkniveau. 
Ze zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente (link); klik vervolgens op de  
groene tegel met de titel Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. 

Divers 

 Schrijf partijprogramma ook in simpele taal 

Die oproep doet het College voor de Rechten van de Mens aan de politieke partijen.  
Deze oproep wordt ondersteund door een aantal maatschappelijke organisaties, 
waaronder Ieder(in). Zie voor meer info dit bericht (bron: College). 

 Rapport over knelpunten LVB-ers in het Justitiedomein 

Dit rapport is opgesteld door Justitie. Het benoemt twaalf knelpunten in de praktijk  
van alledag en bevat aanbevelingen. Meer info is te vinden in dit bericht (bron: 
Kennisplein Gehandicaptensector); onderaan het bericht staat een link 
naar het rapport zelf. 

 Belastingaangifte over 2016 ; laat geen belastinggeld liggen 

Ieder(in) heeft een overzicht gemaakt met daarin onder meer de aftrekposten over 
2016. 
Zie hier voor meer info en een link naar het overzicht (bron: Kansplus en Ieder(in)) 

 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/
https://www.mensenrechten.nl/berichten/het-college-roept-politieke-partijen-op-tot-simpeler-verkiezingsprogramma
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/rapport-over-knelpunten-lvb-in-het-justitiedomein-nieuws.html
https://www.kansplus.nl/2017/01/19/aftrek-van-zorgkosten-laat-geen-belastinggeld-liggen/

