
Docu-alert 264; 10 juni 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 

Wlz 

 Zorginkoopbeleid voor 2018 bekend 

ZN en de zorgkantoren  hebben op 1 juni hun zorginkoopbeleid voor 
2018 bekend  
gemaakt. Meer info over de hoofdlijnen van dat inkoopbeleid is te 
vinden in dit bericht  
(bron: VGN). 

Participatiewet 

Jeugdwet 

 Rijk financiert voortaan vertrouwenswerk AKJ 
Dat heeft staatssecretaris Van Rijn besloten omdat niet alle 
gemeenten  
aan dit vertrouwenswerk van het AKJ wilden meebetalen. Zie voor 
meer info 
zijn brief aan de Tweede Kamer (link), alsmede dit bericht (bron: 
Schulinck). 

 Wachttijden in de jeugdzorg zijn niet te vermijden 

Dat concludeert het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) na onderzoek. 
Meer info 
daarover is te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

 Uitkomsten debat over voortgang jeugdzorg 

Deze week was er een debat met de Tweede Kamer over de 
veranderingen 
in de jeugdzorg. Voorafgaand aan dat debat had staatssecretaris Van 
Rijn  
de Tweede Kamer een brief met bijlagen gestuurd. Die bijlagen gaan 
over 
onderwerpen als wachttijden, het woonplaatsbeginsel en verschillen 
tussen  
gemeenten. Zie voor die brief en de bijlagen hier.  

Ook belangenorganisaties Ieder(in) (link) en Per 
Saldo (link) stuurden vooraf brieven. 
Op de website van VGN staat een kort verslag van dit debat 

http://www.vgn.nl/artikel/25556
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/06/02/kamerbrief-over-kindertelefoon-akj-en-sensoor
https://www.schulinck.nl/domeinen/sociaal-domein/jeugd/rijk-neemt-financiering-kindertelefoon-over.23236.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wachttijden-jeugdhulp-zijn-onvermijdelijk.9565310.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/06/02/kamerbrief-over-de-voortgang-jeugdhulp
https://iederin.nl/nieuws/18049/problemen-jeugdhulp--acuut-en-blijvend-/
https://www.pgb.nl/nieuws/per-saldo-stuurt-aandachtspunten-debat-jeugdhulp/
http://www.vgn.nl/artikel/25557


Sociaal Domein 

 Gemeenten willen meer geld voor het sociaal domein; overleg met de Kamer (2) 
In de vorige Docu-alert verwezen we naar het korte verslag dat VGN 

had gemaakt van  

dit overleg tussen de Tweede Kamer en minister Plassterk. Inmiddels 

is er ook een  

uitgebreider verslag van de VNG ; dat hier is te vinden. Er staat ook 

een verslag op  

Binnenlands Bestuur (link). 

 Kamervragen over verplicht aanbesteden zorg in het sociaal 
domein beantwoord 
Eerder was er onduidelijkheid over de vraag of gemeenten verplicht 
waren Europees  
aan te besteden in het Sociaal Domein. D’66 stelde daarover 
Kamervragen; die zijn  
nu beantwoord door VWS (link). 

Divers 

 Sluit jongeren uit van mantelzorg 
Daarvoor pleit belangenorganisatie Mezzo. Zie voor meer info dit 
bericht (bron: NOS). 

 OVSE wil gebruiksvriendelijker stembiljet bij verkiezingen 
Zie voor meer info over dit advies van de OVSE dit bericht (bron: 
VGN). 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/knelpunten-sociaal-domein-kamerdebat-met-minister-plasterk
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/herziening-woonplaatsbeginsel-jeugdwet.9565431.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/06/07/beantwoording-kamervragen-over-het-al-dan-niet-verplicht-aanbesteden-in-de-zorg
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2108980-sluit-jongeren-uit-van-mantelzorg.html
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2108980-sluit-jongeren-uit-van-mantelzorg.html
http://www.vgn.nl/artikel/25554

