
Docu-alert 277 ; 29 september 2017  

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen. 
Ze verschijnen in de regel eens per week, doorgaans op vrijdag.  
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. 

PGB 

 Per Saldo: Nieuw portaal wel per 1 januari a.s. invoerbaar  
In eerdere berichten was er sprake van dat het nieuwe systeem 
voor beheer en betalingen 
van PGB’s niet per 1 januari a.s. ingevoerd zou kunnen worden 
(zoals eerder de bedoeling 
was). Per Saldo vindt echter dat invoering per 1 januari nog wel 
haalbaar is. Zie daarvoor  
dit bericht (bron: Per Saldo). 

 Nijmeegse wethouder wil af van PGB voor o.m. mensen met LVB  

Zie voor zijn redenen dit bericht (bron: Skipr) 

Wmo 

 Haagse gemeenteraad schaft eigen bijdrage Wmo-dagbesteding en 
begeleiding af  

Meer info daarover in dit bericht van omroep West. 
 Friese gemeenten nemen niet de tijd voor behoorlijke uitwerking Wmo-

beleid 
Dat is één van de conclusies van een onderzoek dat is ingesteld 
namens de rekenkamers  
van zestien Friese gemeenten. Zie voor de uitkomsten van dit 
onderzoek dit bericht  
(bron: Gemeente.nu). 

Wmo/Jeugdwet 

 Gemeente Delft verzelfstandigt uitvoering Wmo en Jeugdwet  

Vanaf het nieuwe jaar moet de uitvoering van Wmo en Jeugdwet 
gaan gebeuren door  
een nog op te richten BV (Besloten Vennootschap). Meer info in de 
berichten van 
Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link). 

Wlz / Wmo/ Jeugdwet 

 Gesprek VNG en CIZ over afbakeningsproblemen Wlz met Wmo en Jeugdwet 

In de praktijk sluiten de Wlz en de Wmo / Jeugdwet nog niet goed 
op elkaar aan.  
Over die problemen hebben VNG en CIZ met elkaar overlegd. Zie 

https://www.pgb.nl/nieuws/per-saldo-datum-invoering-nieuwe-portaal-haalbaar/
https://www.skipr.nl/actueel/id32019-nijmeegse-wethouder-wil-af-van-pgb-voor-kwetsbare-burgers.html
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3523498/Den-Haag-schaft-eigen-bijdrage-voor-dagbesteding-en-begeleiding-af
https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/friese-gemeenten-nauwelijks-tijd-praktische-uitwerking-wmo-beleid/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bv-voor-uitvoering-wmo-en-jeugdhulp.9571918.lynkx
https://www.skipr.nl/actueel/id31976-delft-verzelfstandigt-uitvoering-wmo-en-jeugdhulp.html


voor een verslag 
van dat gesprek hier (bron: VNG). 

Participatiewet 

 Hoeveel geld krijgt uw gemeenten in 2017 en 2018 voor de bijstand? 

Deze week zijn de definitieve bedragen voor 2017 en de 
voorlopige bedragen voor 2018 
gepubliceerd. Zie daarvoor dit bericht (bron: Sociaalweb). Onder 
het bericht staan links  
naar de documenten met de gegevens per gemeente. 

 Klijnsma verplicht overheden om arbeidsbeperkten in dienst te nemen (3) 
In eerdere Docu-alerts meldden het besluit van staatssecretaris 
Klijsma om overheden  
te verplichte arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, en de 
reacties op dat besluit.  
Door de Tweede Kamer zijn over dat besluit vragen gesteld. 
Staatssecretaris Klijnsma 
heeft die schriftelijke vragen deze week beantwoord. Zie voor die 
antwoorden hier. 

 Hoe groot is de financiële malaise voor Wajongers die gekort worden? 

WaJongers die de afgelopen periode zijn herkeurd en van wie is 
vastgesteld dat 
zij nog (enig) arbeidsvermogen hebben, behouden hun Wajong-
uitkering, maar die  
wordt per 1 januari a.s. wel met 5% gekort. Zij krijgen voortaan nog 
slechts 70% ipv 75%  
van het minimumloon. In dit artikel (bron: National Zorggids) wordt 
op de gevolgen 
ingegaan. 

Jeugdwet 

Sociaal domein 

 Parlement stemt in met handhaven eigen risico op € 385  
Deze week stemden de Tweede én de Eerste Kamer in met het 
wetsvoorstel om  
het eigen risico in 2018 gelijk te houden op € 385. Zie dit 
bericht (bron: Skipr). 

 ‘Praat met mensen met een verstandelijk beperking’ 

Om dat te vergemakkelijken voor beleidsambtenaren, 
wijkconsulenten, buurtbewoners e.d. 
hebben drie organisaties een online gereedschapskist ‘Praat met 
mij’ ontwikkeld.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/vernieuwing-preventie-en-inclusie-via-de-wmo/nieuws/terugblik-overleg-met-ciz-beter-zicht-op-relatie-met-wlz
http://www.sociaalweb.nl/nieuws/voorlopige-verdeling-bijstandsbudgetten-2018-en-definitieve-verdeling-2017-bekend
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/09/28/kamerbrief-met-reactie-verslag-schriftelijk-overleg-activering-quotumregeling
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/39649-hoe-groot-is-de-financiele-malaise-voor-wajongers-die-gekort-worden.html
https://www.skipr.nl/actueel/id31978-ook-eerste-kamer-akkoord-met-bevriezen-eigen-risico.html
https://www.skipr.nl/actueel/id31978-ook-eerste-kamer-akkoord-met-bevriezen-eigen-risico.html


Dat instrument is sinds deze week beschikbaar. Klik hier voor 
meer info én een link 
naar die ‘gereedschapskist’ (bron: Binnenlands Bestuur). 

 Helft Nederlanders is bezorgd over de gevolgen van de decentralisaties 

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP), waarover 
Binnenlands Bestuur bericht (link). Het onderzoek zelf is via deze 
link in te zien. 

Divers 

 Nederland erkent de achterstelling van mensen met een beperking maar 
traag 

Dat is de kern van een artikel (link) op de website van de 
Vereniging Inclusie Nederland. 

 Praat eerder over de laatste levensfase en over palliatieve zorg  

NIVEL en Zorginstelling Koraal gaan daar een programma voor 
ontwikkelen, waardoor  
hulpverleners, cliënten en verwanten eerder met elkaar gaan 
praten over de laatste  
levensfase. Op die manier is iedereen beter voorbereid en worden 
haastbeslissingen  
voorkomen.Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale 
Zorggids) en dit bericht  
(bron: NIVEL). 

 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/praat-met-verstandelijk-beperkten.9572314.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bezorgdheid-over-decentralisaties-blijft.9572252.lynkx
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Burgerperspectieven_2017_3
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Burgerperspectieven_2017_3
http://www.inclusienederland.nl/inclusienederland/102-nederland-is-laks-met-onderkennen-grote-achterstelling-van-mensen-met-een-beperking
https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/39670-proactief-omgaan-met-palliatieve-zorg-aan-clienten-met-verstandelijke-beperking.html
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/nieuw-programma-helpt-zorgverleners-te-praten-over-laatste-levensfase-bij-een-verstandelijke

