
Docu-alert 251; 3 maart 2017 

 

Afgelopen week was er door ziekte geen Docu-alert. Deze Docu-alert bevat 
het nieuws  
van week 8 en 9.  
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. 

Tweede Kamerverkiezingen 2017 

 Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over de gehandicaptenzorg of het 
PGB? 
-VGN heeft een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s; die 
analyse is hier  
te vinden. Daarnaast heeft VGN een aparte pagina gemaakt met 
informatie over  
de verkiezingen: http://www.vgn.nl/verkiezingen. Deze wordt geregeld 
geactualiseerd. 
De VGN-analyse is ook daar te vinden. 
-Ook Ieder(in) heeft een overzicht met daarin de standpunten van tien 
politieke partijen  
over mensen met een beperking of een chronische ziekte. Klik 
daarvoor hier. 
- Per Saldo heeft geïnventariseerd wat politieke partijen vinden van het 
PGB. Die  
inventarisatie staat hier. 

PGB 

 Er komt een nieuwe organisatie die het PGB gaat uitvoeren 
Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede 
Kamer (link).  
De organisatie wordt een samenwerkingsverband tussen de 
zorgverzekeraars  
en de gemeenten. Zie voor meer info ook dit bericht (bron: Binnenlands 
Bestuur). 
Zie voor de reactie van Per Saldo hier. 

 Reactie op NRC-artikel over missers bij de invoering van het  PGB 

Dat artikel verscheen op 17 februari. Zie voor de reactie van Per Saldo 
op  
dat artikel hier. De reactie van staatssecretaris Van Rijn is hier te 
vinden 

 

http://www.vgn.nl/artikel/25102
http://www.vgn.nl/verkiezingen
https://iederin.nl/nieuws/17977/vijf-vragen-aan-tien-politieke-partijen/
https://www.pgb.nl/nieuws/hoe-denken-politieke-partijen-pgb/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/02/22/kamerbrief-over-beheer-budgethoudersportaal-en-voortgangsrapportage
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/van-rijn-start-nieuwe-uitvoeringsorganisatie-pgb.9558710.lynkx
https://www.pgb.nl/nieuws/vandaag-extra-overleg-kamer-pgb/
https://www.pgb.nl/nieuws/per-saldo-in-reactie-op-artikel-missers-trekkingsrecht-in-nrc/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/02/22/kamerbrief-met-reactie-op-artikel-over-de-reconstructie-van-het-pgb-trekkingsrecht-en-aanvullende-vragen


Wmo 

 Verschil in aanbestedingsprocedures leidt niet tot verschil in prijzen HH  

Dat blijkt uit onderzoek dat het Centraal Planbureau (CPB) en het 
Sociaal en  
Cultureel Planbureau (SCP) hebben uitgevoerd naar verschillen in 
aanbesteding 
tussen gemeenten. Meer info in deze berichten van resp. Binnenlands 
Bestuur (link)  
en Skipr (link) 

 Gemeente Den Haag voert Wmo niet goed uit  

Dat is de conclusie van een onderzoek, uitgevoerd door de Haagse 
Rekenkamer.  
Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr). 

Wmo / Jeugdwet 

 Nog diverse juridische onduidelijkheden in Wmo en Jeugdwet 

Twee advocaten, die veel ervaring hebben met procedures in de Wmo 
en Jeugdwet,  
vertellen daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

Wlz 

 Meer persoonlijke daginvulling voor verstandelijk beperkten 
wenselijk 
Dat blijkt uit een onderzoek onder begeleiders in de VG-zorg, dat is 
uitgevoerd  
door het Nivel. Een samenvatting van de resultaten is te vinden in dit 
bericht  
(bron: Nivel). 

 Informatie over Wlz moeilijk te vinden 
Dat is de conclusie van een onderzoek dat in opdracht van het Sociaal 
en Cultureel  
Planbureau (SCP) is uitgevoerd. Het SCP evalueert in opdracht van 
VWS de hervorming 
van de langdurige zorg. Staatssecretaris Van Rijn heeft dit rapport 
onlangs naar de  
Tweede Kamer gestuurd. Zie voor die brief en het rapport hier.  
Een korte samenvatting van de bevindingen staat in dit bericht (bron: 
Skipr). 

 Geen versneld onderzoek naar tarieven vervoer dagbesteding 
De Tweede Kamer heeft een motie met deze strekking verworpen. Meer 
info  
in dit bericht van VGN. 

 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/weinig-verschil-in-aanbestedingen-huishoudelijke.9558824.lynkx
https://www.skipr.nl/actueel/id29613-huishoudelijke-hulp-kost-overal-evenveel.html
https://www.skipr.nl/actueel/id29616-den-haag-voert-wmo-slecht-uit.html
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wmo-en-jeugdwet-schreeuwen-om-juridische.9558751.lynkx
https://www.skipr.nl/actueel/id29587-daginvulling-verstandelijk-gehandicapten-moet-persoonlijker.html
https://www.skipr.nl/actueel/id29587-daginvulling-verstandelijk-gehandicapten-moet-persoonlijker.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/02/24/kamerbrief-over-bmc-rapport-toegang-tot-zorg-vanuit-de-wet-langdurige-zorg
https://www.skipr.nl/actueel/id29632-wlz-loket-lastig-te-vinden.html
http://www.vgn.nl/artikel/25127


Participatiewet 

 VNG komt met herziene modelverordening Participatiewet 
De VNG heeft de modelverordening aangepast aan de veranderingen in 
de  
Participatiewet per 1 januari 2017. Zie voor het bericht 
daarover hier (bron: VNG);  
onderaan het bericht staan links naar de herziene Modelverordening. 

 Kennisdocumenten over o.m. beschut werk en Participatiewet vernieuwd. 
In deze kennisdocumenten geeft het Ministerie SZW antwoord op veel 
gestelde vragen 
over de Wet banenafspraak, beschut werk en ondersteuning voor 
personen die vallen  
onder de Participatiewet. Zie voor meer info en voor links naar die 
kennisdocumenten  
dit bericht (bron: VNG). 

 Schulphulpverlening In Rotterdam schiet tekort 
De Rotterdamse Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de 
uitvoering van de  
schulphulpverlening. De conclusie is dat deze behoorlijke tekort schiet. 
Meer info is  
te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

Jeugdwet 

 Hoe verder met de Jeugdwet? 

Eind februari sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn 
over de  
voortgang van de Jeugdwet. Korte verslagen van resp. VGN en VNG 
zijn hier resp. en hier  
te vinden. Voorafgaand aan dat debat hadden diverse koepels van 
zorginstellingen nog  
brieven aan de Tweede Kamer gestuurd. Zie daarvoor dit bericht (bron: 
VGN). 

 Afschaffing ouderbijdrage Jeugdwet nu echt definitief 

De wet waarin die afschaffing met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2016 is geregeld,  
stond afgelopen week in het Staatsblad. Meer info in dit bericht (bron: 
VNG) 

Sociaal domein 

 Niet duidelijk hoeveel geld gemeenten geld overhouden op het 
Sociaal Domein 
Eind vorig jaar waren er berichten n.a.v. een CBS-publikatie dat 
gemeenten in 2015 geld  

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/ledenbrief-aanpassing-modelverordeningen-participatiewet
https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/werk-voor-arbeidsbeperkten/nieuws/update-kennisdocumenten-participatiewet-en-wet-banenafspraak
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/rotterdam-faalt-met-beleid-schuldhulp.9559202.lynkx
http://www.vgn.nl/artikel/25120
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/verslag-van-het-ao-jeugdhulp-op-23-februari
http://www.vgn.nl/artikel/25106
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/afschaffing-van-ouderbijdrage-voor-jeugdhulp-is-een-feit


overhielden op het Sociaal Domein. De bedragen varieerden van een 
overschot van  
€ 1200 mln. tot € 400 mln. Dit leidde tot (politieke) onrust in de Tweede 
Kamer en 
in veel gemeenten. Eind vorig jaar is aan twee externe bureaus 
opdracht gegeven  
om de cijfers en de manier van verzamelen opnieuw te onderzoeken. 
Die onderzoeken  
zijn nu klaar en met een brief door minister Plassterk naar de Tweede 
kamer gestuurd. 
De beide rapporten zijn hier resp. hier te vinden. Een samenvatting van 
de brief en  
de rapporten is hier te vinden (bron: Binnenlands Bestuur) 
Zie voor het (tevreden) commentaar van VNG (‘Gemeenten houden 
geen geld over op 
het sociaal domein’) hier.  De VNG gaat overigens ook nog zelf 
onderzoek doen naar de  
financiële verschillen. Zie dit bericht (bron: VNG). 

 LCR: ‘let op de bescherming van de persoonsgegevens in het sociaal domein’ 
De LCR vindt dit een belangrijk aandachtspunt voor adviesraden in het 
sociaal domein. 
Daarom is een geactualiseerde factsheet over dit onderwerp 
gepubliceerd. Zie voor  
meer info en een link naar die factsheet dit bericht (bron: LCR). 

 Gemeenten te afwachtend bij oplossen problemen zorg en jeugdhulp 

Dat zegt de Nationale Ombudsman in een rapport naar aanleiding van 
de klachten 
die hij de laatste jaren ontving. Hij vindt dat gemeenten veel actiever 
moeten zijn in het  
zoeken naar oplossingen. Zie voor meer info dit bericht (bron: 
Nationale Ombudsman); 
in het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport. 

  

Passend Onderwijs 

 Samenwerking Passend Onderwijs verloopt moeizaam 

Naar die samenwerking is evaluatieonderzoek gedaan. De 
onderzoekers concluderen  
dat de samenwerking moeizaam verloopt. Zie voor meer info dit 
bericht (bron: NJI);  
onderaan het bericht staan een link naar het onderzoeksrapport. 

  

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/28/kamerbrief-over-onderzoek-financien-sociaal-domein
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/07/sociaal-domein-2015-een-bijzonder-jaar-in-cijfers
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/06/eindrapport-financiele-cijfers-sociaal-domein
http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/beeld-budgetoverschot-zorg-gemeenten-sterk.9559071.lynkx
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein%20/nieuws/gemeenten-houden-geen-geld-over-op-het-sociaal-domein
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/vng-start-onderzoek-naar-financiele-tekorten-sociaal-domein
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/Herzien-LCR-factsheet-Privacy-let-op-bescherming-persoonsgegevens
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2017/gemeenten-te-afwachtend-bij-oplossen-problemen-zorg-jeugdhulp-en-begeleiding-naar-werk
http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2017/Samenwerking-passend-onderwijs-verloopt-moeizaam
http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2017/Samenwerking-passend-onderwijs-verloopt-moeizaam


Wet medezeggenschap cliënten zorg (Wmcz) 

 Tweede Kamer wil zeggenschap zorg beter regelen 

De Kamer heeft daarvoor twee moties aangenomen. Zie voor meer 
info dit bericht 
(bron: Ieder(in)). 

 Discussie over uitspraak Hoge Raad gaat door 
De Hoge Raad heeft recent een uitspraak gedaan over 
medezeggenschap in  
zorginstellingen. Uit die uitspraak zou afgeleid kunnen worden dat een 
instelling  
met één cliëntenraad zou kunnen volstaan.  
In vorige Docu-alerts verwezen we naar die uitspraak, de reactie van 
minister Schippers 
daarop en naar enkele commentaren. In aansluiting daarop geven we 
hier nog de 
reacties van het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) (link) en 
KansPlus (link). 

Divers 

 Bedragen leerlingenvervoer 2017-2018 bekendgemaakt 

Die bedragen, waaronder de eigen bijdrage, zijn te vinden in dit bericht  
(bron: Sociaalweb). 

 Ziekteverzuim gehandicaptenzorg blijft stijgen 

Meer info daarover in dit bericht (bron: Zorgvisie). 

 

https://iederin.nl/nieuws/17994/kamer-wil-zeggenschap-zorg-beter-regelen/
http://ncz.nl/catastrofale-nieuwe-wmcz-voorstel/
https://www.kansplus.nl/2017/02/23/kamervragen-over-medezeggenschap-in-zorginstellingen/
http://www.sociaalweb.nl/nieuws/bedragen-leerlingenvervoer-2017-2018
https://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2017/3/Ziekteverzuim-gehandicaptenzorg-blijft-stijgen-/

