
Docu-alert 253; 17 maart 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 

 Gebruik model-zorgovereenkomst SVB verplicht vanaf 1 april 2017 
Per Saldo bericht daarover in dit bericht . 

Wmo 

 Gemeenten nu verplicht reële prijzen vast te stellen  

Vanwege problemen met te lage tarieven in de huishoudelijke zorg 
heeft 
staatssecretaris Van Rijn, zoals eerder aangekondigd, nu een 
regeling 
gemaakt waarin de gemeenten worden verplicht een reële prijs vast 
te stellen bij 
aanbestedingen in de Wmo. Die regeling is hier te vinden. Zie voor 
meer info 
dit bericht (bron:VGN).  
Als gevolg hiervan heeft VNG de Modelverordening Wmo aangepast. 
Zie voor meer 
info dit bericht (bron:VNG).  

Wmo/ Jeugdwet 

 Gemeente Nijmegen verandert zorg en ondersteuning planmatig en langjarig 

In dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) is te lezen hoe de 
gemeente Nijmegen  
de komende jaren de Wmo en de Jeugdzorg wil veranderen. 

Wlz 

 Aanpassing regels rondom logeren en MPT-dagbesteding  

Door onduidelijkheden in regelgeving waren er problemen rond de 
inkoop 
van logeren en MPT-dagbesteding. Daar zijn inmiddels 
praktijkoplossingen voor  
gevonden. Zie voor die oplossingen dit bericht van VGN. 

https://www.pgb.nl/nieuws/svb-zorgovereenkomsten-verplicht-vanaf-1-april-2017/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-55.html
http://www.vgn.nl/artikel/25147
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/nieuws/wijziging-modelverordening-wmo-reele-prijs
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nijmegen-transformeert-zorg-planmatig-en.9559910.lynkx
http://www.vgn.nl/artikel/25164


 Zorgkantoor onredelijk bij inkoop langdurige zorg 

Dat vindt branche-organisatie Actiz; zie daarvoor dit bericht (bron: 
Zorgvisie). 
Actiz is de branche-organisatie voor o.m. de ouderenzorg.  
Branche-organisatie VGN (gehandicapteninstellingen) is het daarmee 
eens. Zie 
daarvoor dit bericht (bron: VGN) 

 Positieve evaluatie proeftuinen kwaliteitsbeleid  

Vorig jaar is in een aantal zorginstellingen geëxperimenteerd met de 
invoering van 
het nieuwe kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg. Deze 
proeftuinen zijn nu 
geëvalueerd. Zie voor meer info dit bericht ( bron: VGN); onderaan 
het bericht staat 
een link naar het evaluatierapport. 

 Langdurige zorg heeft problemen met flexibel huisvestingstarief 

De manier waarop huisvestingskosten worden verrekend in het tarief 
gaat veranderen.  
Koepelorganisaties in de langdurige zorg, waaronder VGN, hebben 
hier problemen 
mee. Zij hebben die in een brief aan VWS verwoord. Zie voor meer 
info dit bericht 
(bron: Skipr). 

Participatiewet 

 Nieuwe werkwijzer voor participatie jongeren 

Divosa heeft een nieuwe werkwijzer gemaakt die professionals kan 
helpen bij de  
begeleiding van jongeren naar werk of scholing. Zie voor die 
werkwijzer hier  
(bron: Divosa). Divosa is de vereniging van directeuren in het 
gemeentelijk  
sociaal domein. 

Jeugdwet 

 Is Jeugdhulp met terugwerkende kracht mogelijk?  
Op die vraag wordt ingegaan in een opiniestuk (link) op de website 
van Schulinck. 

 

 

 

https://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2017/3/Zorgkantoor-hanteert-onredelijke-eisen-bij-zorginkoop-2017/
http://www.vgn.nl/artikel/25160
http://www.vgn.nl/artikel/25180
https://www.skipr.nl/actueel/id29849-langdurige-zorg-hikt-tegen-flexibel-huisvestingstarief-aan.html
https://www.divosa.nl/werkwijzer-jongeren
https://www.schulinck.nl/domeinen/sociaal-domein/jeugd/jeugdhulp-met-terugwerkende-kracht.21113.lynkx


Passend onderwijs 

 Instemmingsrecht ouders wettelijk vastgelegd  

In dit bericht besteedt Ieder(in) aandacht aan deze wettelijke 
veranderingen  
in het Passend Onderwijs. 

Divers 

 Nieuw instituut adviseert bij aanbesteding doelgroepenvervoer 
Dat instituut is opgericht door bedrijven en vakbonden in de taxi-branche. Zie voor  
meer info dit bericht (bron:VNG). 

 

https://iederin.nl/nieuws/18002/instemmingsrecht-voor-ouders-op-school/
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/leerlingenvervoer/nieuws/aanbestedingsinstituut-voor-kwaliteit-doelgroepenvervoer

