
Docu-alert 259; 28 april 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 

 Voor 1 juni a.s. aanvraag compensatieregeling PGB indienen 

Deze compensatieregeling is bedoeld om extra-kosten te vergoeden die PGB-
houders  
in 2015 hebben moeten maken i.v.m. de betalingsproblemen bij de SVB.  
Die regeling sluit 31 mei a.s. Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo). 

Wmo/Jeugdwet 

 Van Rijn wil verlaging overhead bij gemeenten kunnen afdwingen 
Dat heeft hij gezegd in antwoord op vragen van het CDA over de problemen  
in de Jeugdzorg. Hij komt met een wetsontwerp om dit te realiseren. 
Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor de antwoorden hier. 
Het wetsontwerp is onder meer een reactie op een kritisch advies van de Transitie  
Autoriteit Jeugd (TAJ). Die TAJ is door de regering ingesteld om de ontwikkelingen 
in de jeugdzorg kritisch te volgen en over verbeteringen te adviseren. Dat advies  
(Zorgen voor de Jeugd) is via deze link te vinden 

Wlz 

 Uitgangspunten inkoopbeleid Wlz voor 2018 bekend gemaakt 
Deze ‘contouren’ zijn deze week door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gepubliceerd. 
Zie voor meer info over de inhoud dit bericht (bron VGN). 

Participatiewet 

 Banenafspraak voor 2016 lijkt gehaald; omvang doelgroepenregister slinkt 
De afgelopen periode waren er geregeld berichten dat de afspraak om in 2016  
20500 nieuwe banen te realiseren, niet zou worden gehaald. Volgens dit bericht 
(bron: Binnenlands Bestuur) lijkt dat wel het geval.  

Het aantal mensen in het doelgroepenregister neemt af. Zie daarvoor dit bericht  

(bron: Divosa). 

 Hoe is de banenafspraak verdeeld over de arbeidsmarktregio’s 

In dit document (bron: Sociaalweb) is te lezen hoeveel banen iedere arbeidsmarktregio  
moet realiseren in de komende jaren. Het gaat om een indicatie.    

 Klijnsma wil ook behoud infrastructuur sociale werkvoorziening 
Dat schrijft zij in reactie op een oproep van 269 verontruste wethouders (‘het Manifest’). 
Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De brief van de  
staatssecretaris is hier te vinden. 

 Wegwijzer voor toepassing Breed Moratorium bij schuldproblemen 

Het ‘Breed Moratorium’ geeft mensen in de schuldhulpverlening een tijdelijke 
‘rustpauze’ om weer overzicht te krijgen in de eigen situatie. In die ‘afkoelingsperiode’  
mogen geen schulden worden geïncasseerd. Gemeenten moeten die afkoelingsperiode 
bij de rechter aanvragen. Schulinck heeft daarvoor een wegwijzer en een beslisboom  
gemaakt. Die zijn via dit bericht te vinden. 

 ‘Kansloos in de Participatiewet’ 
Onder die prikkelende titel publiceerde Illya Soffer(directeur van Ieder(in)) een blog  
(link) in Binnenlands Bestuur. 

https://www.pgb.nl/nieuws/compensatieregelingpgb-nl-is-online/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/rijk-wil-beperking-administratieve-lasten-bij.9562742.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/04/25/beantwoording-kamervragen-over-de-aanhoudende-problemen-in-de-jeugdzorg
https://transitieautoriteitjeugd.nl/nieuws/3de-jaarrapportage-taj-zorgen-voor-de-jeugd
http://www.vgn.nl/artikel/25384
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/trend-laat-zien-banenafspraak-2016-gehaald.9562774.lynkx
https://www.divosa.nl/nieuws/aantal-mensen-doelgroepregister-slinkt
http://www.sociaalweb.nl/nieuws/indicatie-regionale-verdeling-banenafspraak
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/klijnsma-steunt-behoud-sw-infrastructuur.9562697.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/04/21/kamerbrief-evaluatie-sectorplannen-wsw
https://www.schulinck.nl/Uploads/2017/4/Wegwijzer-breed-moratorium.pdf
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/kansloos-in-de-participatiewet.9562300.lynkx


Jeugdwet 

 11% van de jeugdigen tussen 0 en 17 jaar krijgt jeugdhulp 
Dat bericht het CBS dat daarnaar onderzoek heeft gedaan. Zie voor meer info dit bericht 
(bron:CBS). Onderaan het bericht staan links naar de onderzoeksrapporten. 

 Jaarbeeld 2016 van de Inspecties Jeugd 

Dit gezamenlijke jaarverslag van de drie inspecties Jeugd is hier te vinden. 

Sociaal domein 

 Ieder(in) wil haast maken met vernieuwing sociaal domein 
Ieder(in) neemt daarom deel aan een initiatief van VWS, VNG, NDSD (de vereniging van 

directeuren in het sociaal domein) en de ANBO. Zie voor meer info dit bericht  

(bron: Ieder(in)). 

Divers 

 WRR: overheid overschat zelfredzaamheid burgers 

Dat schrijft de WRR (de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) in een kritisch  
rapport, dat deze week verscheen. Zie voor een korte weergave dit bericht van  
Binnenlands Bestuur (link). Het rapport zelf is via deze link te vinden (bron: WRR). 

 Gebruik van NIPT-test neemt toe 
Zie voor meer informatie dit bericht  (bron: Skipr) 

 Efteling past toegangsbeleid gehandicapten aan  
Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr). 

 Meer klachten over gehandicaptenzorg bij Landelijk Meldpunt Zorg 
Dat blijkt uit het Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2016. Deze jaarrapportage (link) 
gaat over de hele zorg. Paragraaf 2.4.5 gaat specifiek in op de gehandicaptenzorg. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/17/11-procent-van-de-jongeren-krijgt-jeugdhulp
https://www.inspectiejeugdzorg.nl/wp-content/uploads/2017/04/Jaarbeeld-2016-Landelijk-toezicht-jeugd.pdf
https://iederin.nl/nieuws/18023/directeuren-sociaal-domein-willen-haast-maken-met-vernieuwing/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/overheid-overschat-zelfredzaamheid-burger.9562585.lynkx
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.skipr.nl/actueel/id30315-ziekenhuizen-druk-met-nieuwe-down-testen.html
https://www.skipr.nl/actueel/id30321-efteling-past-gehandicaptenbeleid-aan.html
https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/files/2017-04/170029-01%20IGZ_LMZ%20Klachtbeeld%202016_web.pdf

