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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 

 Compensatie voor te late uitbetaling PGB 
In de vorige Docu-alert besteedden we aandacht aan de mogelijkheid om schade  
als gevolg van te late PGB-betalingen in 2015 vergoed te krijgen. 
Op de website van Per Saldo staat nueen heldere samenvatting (link) van die regeling. 

Wmo 

 Gemeenten houden ‘maar’ € 400 miljoen over op Wmo en Jeugdwet 
Eind vorig jaar publiceerde het CBS cijfers waaruit zou blijken dat gemeenten 
€ 1,2 miljard overhielden op de Wmo en de Jeugdwet. Dat leidde tot ophef.   
Nu publiceert Binnenlands Bestuur een artikel (link) waaruit zou blijken dat het 
overschot max. € 400 miljoen bedraagt. Binnenkort komt het Minister Plassterk  
met officiële cijfers. 

 Uitkomsten Kamerdebat over uitvoering Wmo (3) 
Vorige week sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over 

de uitvoering van de Wmo. In de vorige Docu-alert gaven we enkele verslagen 

van dat debat. In aanvulling daarop nu ook een kort verslag van Per Saldo (link). 

Wmo / Wlz 

 Geactualiseerd overzicht maatwerkvoorziening onder Wmo en Wlz 2017 

De gemeente Raalte heeft eerder een kort overzicht gemaakt, waarin is aangegeven  
welke maatwerkvoorzieningen onder de Wmo vallen en welke onder de Wlz.  
Dit overzicht is nu geactualiseerd (link) (bron: VNG). 

 12% van de gehandicapteninstellingen komt geld tekort in 2015 
Dat blijkt uit cijfers die het CBS gepubliceerd heeft. In 2014 was dat nog 9%. 
Zie voor die cijfers dit bericht van het CBS. 

Jeugdwet 

 Extra geld mogelijk voor gemeenten voor hulp bij 18+ 
In bepaalde omstandigheden kan de hulpverlening voor rekening van de Jeugdwet  
worden verlengd tot uiterlijk het 23

e
 jaar. Omdat het geld voor die verlengde 

hulpverlening ongelijk verdeeld was, kunnen gemeenten nu onder voorwaarden  
tijdelijk extra geld krijgen voor deze hulp. Meer info is te vinden in dit bericht (bron:VNG). 

Jeugdwet / Passend Onderwijs 

 De vier grote steden willen sterke vermindering leerplichtige thuiszitters  

Zij hebben daarover afspraken gemaakt met scholen. Zie voor meer info dit bericht 
(bron: Sociaalweb). 

 

 

https://www.pgb.nl/nieuws/schade-late-pgb-uitbetaling-vergoed/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/1-2-miljard-over-op-zorg-echt-niet.9557663.lynkx
https://www.pgb.nl/nieuws/belangrijkste-punten-debat-wmo-1-februari/
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20161231-overizcht-maatwerkvoorzieningen-onder-de-wmo-of-wlz-in-2017.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/06/meer-instellingen-langdurige-zorg-verliesgevend-in-2015
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/compensatieregeling-voor-gemeenten-voogdij-en-18
http://www.sociaalweb.nl/nieuws/g4-slaan-handen-ineen-tegen-thuiszitten


Passend Onderwijs 

 Ouders krijgen meer invloed in het Passend Onderwijs 
Dat is een gevolg van een wetswijziging waarmee de Eerste Kamer afgelopen week 
instemde. Zie voor meer info hierover dit bericht (bron: Ieder(in)). 

Sociaal domein 

 Beleidsbrief VWS over ondersteuning kwetsbare jongeren (18-/18+) 
Deze brief (link) is geschreven op verzoek van de Tweede Kamer en gaat in op de 
problemen die bv. jongeren met een licht verstandelijke beperking ondervinden  
bij de overgang naar volwassenheid. De brief beschrijft hoe nu in de praktijk met die  
knelpunten wordt omgegaan en wat nog nodig is.   

 Stimulansz: nieuwe manier van denken maakt integraal werken echt mogelijk 
Kennis- en adviesorganisatie Stimulansz heeft een voorstel gemaakt voor een nieuwe  
manier van denken in het Sociaal Domein: de omgekeerde toets. Zij hebben dit voorstel 
aan staatssecretaris Klijnsma overhandigd. Zie voor meer info deze berichten van resp. 
Binnenlands Bestuur (link) en Sociaalweb (link); in het laatste bericht staat een link,  
waarmee de publicatie op te vragen is. 

Wet zorg en dwang 

 Veranker de BOPZ-arts in de Wet zorg en dwang  
Daarvoor pleiten twee juristen in een artikel in het Nederlands Juristenblad. 
Zij vinden dat hiermee de rechtsgelijkheid is gediend. Zie voor een korte samenvatting  
dit bericht (bron: Verenso); onderaan het bericht staat een link naar het artikel zelf. 
De functie van Bopz-arts wordt in de VG meestal uitgevoerd door een AVG-arts. 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

 Model klachtenregeling gehandicaptenzorg gepubliceerd 
Deze regeling is gemaakt door VGN, Ieder(in) en LSR. Zie voor meer info dit bericht 
(bron: LSR). In het bericht staat een link naar de Model klachtenregeling. 

Divers 

 Stand van zakenbrief patiënten- en cliëntenrechten 
Minister Schippers stuurde deze week een brief (link) naar de Tweede Kamer waarin 
ze o.a. ingaat op de uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg  
(Wkkgz) en de vernieuwing van de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorg (Wmcz). 

 Agressie in gehandicaptenzorg neemt toe 

Dat is één van de conclusies uit een onderzoek dat de FNV heeft laten uitvoeren.  
Meer info is te vinden in dit bericht.(bron: Nationale Zorggids). 

 Hulpverlener mist vaak kenmerken licht verstandelijke beperking  

In een artikel (link) op de website Blik op Hulp wordt ingegaan op die kenmerken. 

 Kamer praat binnenkort over vervoer  
Komende week praat de Tweede Kamer met Staatssecretaris Van Rijn over het vervoer  
voor mensen met een beperking. Ter voorbereiding van dat overleg hebben  
patiëntenorganisaties, waaronder Ieder(in)), een brief naar de Tweede Kamer gestuurd  
met een aantal wensen. Zie voor meer info over die brief dit bericht (bron: Ieder(in)). 

 Hulp in het stemhokje moet mogelijk zijn 

Daarvoor pleiten enkele organisaties waaronder Ieder(in). Op dit moment is dit wel  
mogelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking, maar niet voor kiezers met  
een (licht) verstandelijke beperking. Zie voor meer info dit bericht ( bron: VGN). 

 

https://iederin.nl/nieuws/17968/meer-invloed-voor-ouders-bij-passend-onderwijs/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/01/25/kamerbrief-over-de-ondersteuning-van-kwetsbare-jongeren-bij-de-overgang-naar-volwassenheid
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/omgekeerde-toets-kijkt-naar-doel-van-wet.9557749.lynkx
http://www.sociaalweb.nl/nieuws/knelpunten-in-toepassen-wetgeving-sociaal-domein-opgelost?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+09-02-2017
http://www.verenso.nl/actueel/nieuwsberichten/2017/zorg-voor-gelijkwaardige-rechtsbescherming-voor-patienten-in-ggz-pg-en-vg/
http://www.hetlsr.nl/intern/774/53/Klachtenregeling-gehandicaptenzorg-volgens-Wkkgz/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-stand-van-zaken-patienten-en-clientenrechten
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/36268-agressie-in-gehandicaptenzorg-neemt-toe.html
http://blikophulp.nl/kenmerken-van-een-licht-verstandelijke-beperking-lvb/
https://iederin.nl/nieuws/17967/goed-vervoer-nodig-om-mee-te-kunnen-doen/
http://www.vgn.nl/artikel/25050

