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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 

 Nu ook pilot integraal gezins-PGB in Zwolle 
Dergelijke pilots lopen al in Delft en Woerden. Ze experimenteren met 
één PGB voor de  
diverse (zorg)regelingen. Meer info over deze pilot hier (bron: 
Gemeente.nu). 

 Gaat nieuwe PGB-portaal echt op 1 januari a.s. van start? 

Daarover bestaan twijfels, omdat het nieuwe portaal nog niet aan de eisen zou voldoen. 
Zie voor meer info deze berichten van Per Saldo (link) en Nationale Zorggids (link). 

Wmo 

 Model-verordening Wmo aangepast 

De VNG maakt voor de gemeenten voorbeelden voor gemeentelijke verordeningen. 
Zo’n model-verordening is eerder ook voor de Wmo gemaakt. Dat model is recent 
aangepast i.v.m. een rechterlijke uitspraak over het PGB. Zie voor meer info dit bericht  
(bron:VNG). 

Wmo / Jeugdwet 

 Integraal werken: gemeente Dalfsen voegt verordeningen Wmo en Jeugd bij 
elkaar  

De gemeente Dalfsen wil serieus werk maken van een integrale 
benadering van de cliënt.  
Om dat te bereiken zijn onder meer de verordeningen voor de WMO 
en Jeugd bij elkaar 
gevoegd. Zie voor meer info dit bericht (bron: VNG). 

Wlz 

  

Participatiewet 

 Schoolverlaters van praktijkonderwijs en VSO komen nog moeilijk aan het 

werk  
Dat blijkt uit (beperkt) onderzoek dat het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJi) heeft gedaan  
op verzoek van Cedris. Het betreft een eerste meting (‘nul-

https://www.gemeente.nu/sociaal/pgb/pilot-gezins-pgb-vermindert-regeldruk-meerdere-zorgvragen/
https://www.pgb.nl/nieuws/budgethouders-moeten-langer-wachten/
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/39112-nieuw-portaal-voor-pgb-houders-voorlopig-nog-niet-klaar.html
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/persoonsgebonden-budget-pgb/nieuws/aangepaste-wmo-modelverordening-delegatie-pgb-tarieven
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/gemeente-heeft-samengevoegde-verordening-wmo-en-jeugdhulp


onderzoek’). In dit onderzoek  
worden ook de verschillen tussen de arbeidsmarktregio’s in beeld 
gebracht. Meer info is 
te vinden in dit bericht (bron: Divosa); in het bericht staat een link 
naar dit onderzoek. 

 Toch kleine inkomensverbetering voor minima? 

Daarover wordt dezer dagen gepraat in Den Haag. Zie voor meer info 
een bericht van  
Binnenlands Bestuur (link). 

Jeugdwet 

  

Sociaal Domein 

 Internetconsultatie over nieuwe vorm geschillenbeslechting sociaal domein (2) 

In de vorige Docu-alert maakten we melding van plannen voor een 
nieuwe vorm van  
klachtbehandeling in het sociaal domein. In aanvulling op die 
berichten is hier nog een  
verwijzing naar een bericht daarover op de website van Binnenlands 
Bestuur (link).  
Ook zijn er reacties van kenniscentrum Schulinck (link) en van de 
VNG (link). 

 Overzicht nieuwe rechterlijke uitspraken op het sociaal domein  

Op de website Sociaalweb staat een overzicht (link) van recente 
rechterlijke uitspraken  
over o.m. de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet. Interessant 
voor juridisch  
geïnteresseerden. 

Divers 

 2016 was financieel goed jaar voor de gehandicaptensector 
Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de jaarverslagen van deze 
sector, waarover  
Skipr bericht (link). 

 Instellingen hoeven voortaan geweld tussen cliënten minder snel te melden 
Dat is het gevolg van een nieuwe beleidsregel van de Inspecties, die 
deze maand is  
ingegaan. Meer info is te vinden in dit bericht (bron: Sociaalweb); in 
het bericht staat  
een link naar de nieuwe beleidsregels. 

 

https://www.divosa.nl/nieuws/klein-deel-jongeren-uit-praktijk-en-speciaal-onderwijs-direct-aan-het-werk
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/honderden-miljoenen-voor-koopkracht-minima.9569442.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/verruiming-klachtrecht-ontevreden-zorgclient.9569137.lynkx
https://www.schulinck.nl/opinie-participatiewet-nieuwe-vorm-van-bezwaar-en-beroep-in-het-sociaal-domein
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein%20/nieuws/naar-een-integrale-geschilbeslechting-in-het-sociaal-domein
http://www.sociaalweb.nl/nieuws/jurisprudentie-signalering-gemeentelijk-sociaal-domein-2
https://www.skipr.nl/actueel/id31597-gehandicaptenzorg-presteert-tegen-verwachting-in-goed.html
http://www.sociaalweb.nl/nieuws/beleidsregels-geweld-tussen-clienten-van-kracht

