Docu-alert 278 ; 6 oktober 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
•

‘Ook voor wooninitiatieven is lidmaatschap geschilleninstantie verplicht’
Meer info daarover in het gelijknamige bericht (link) van Per Saldo.

Wmo
•

•

Reactie Van Rijn op grote verschillen in eigen bijdrage Wmo tussen gemeenten
Op verzoek van de Tweede Kamer reageerde staatssecretaris Van Rijn deze week
op een rapport van Regioplan over de grote verschillen in eigen bijdragen Wmo
tussen gemeenten. Dat rapport, dat vorige maand verscheen, heeft betrekking
op ouderen. De reactie van de staatssecretaris beperkt zich echter niet tot die groep.
Zie voor zijn reactie hier. Bij zijn brief zitten enkele bijlagen met cijfers.
Zie voor een korte samenvatting van de brief dit bericht (bron: Gemeente.nu).
Familie weet weinig over beschikbaarheid onafhankelijke cliëntenondersteuning
Uit een onderzoek van NIVEL bleek dat veel familieleden van mensen met een
verstandelijke beperking vinden dat zij onvoldoende geïnformeerd zijn over
de mogelijkheid om onafhankelijke cliëntenondersteuning te krijgen. Over dat onderzoek
zijn Kamervragen gesteld door Groen Links. Staatssecretaris Van Rijn beantwoordde die
deze week (link).

Wlz
•

Zorginstituut: beëindig onderscheid tussen zorg met en zonder behandeling
In de AWBZ-periode is in de langdurige zorg (waaronder de gehandicaptenzorg) het
onderscheid ontstaan tussen verblijf met en verblijf zonder behandeling. Dat onderscheid
heeft onder meer gevolgen voor de zorg aan cliënten en voor de financiering daarvan.
Het leidt ook tot onverklaarbare verschillen en tot onduidelijkheid voor cliënten.
VWS heeft bij het ontstaan van de Wlz het Zorginstituut (ZiNL) om advies gevraagd over
de plaats van behandeling in de Wlz en de bekostiging daarvan. Dat advies is nu
uitgebracht. (Het Zorginstituut is hét adviesorgaan van de regering over de inhoud
van het verzekerde pakket). Meer info over dat advies is te vinden in dit bericht
(bron: Skipr) en dit bericht (bron: VGN). Het advies zelf is hier te vinden (bron:ZiNL).

Participatiewet
•

Veel interesse voor deelname aan bijstandsexperiment Wageningen
Wageningen is één van de gemeenten die meedoet aan de experimenten
met de bijstand van het ministerie van SZW. Voor dat experiment bestaat
veel belangstelling bij de bijstandsgerechtigden in Wageningen. Zie daarvoor dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet

•

Steeds meer zorginstellingen haken af bij de Jeugdwet
Op diverse plaatsen in het land melden zorginstellingen dat zij (gaan) gaan stoppen
met de hulpverlening aan jeugdigen en met de uitvoering van de Jeugdwet.
Dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur) gaat in op de oorzaken.

Sociaal domein
•

Koplopergemeenten geven impuls aan onafhankelijke cliëntenondersteuning
Die veertien koplopergemeenten moeten de verdere ontwikkeling van de onafhankelijke
cliëntenondersteuning gaan stimuleren. Welke gemeenten koploper zijn, is terug te
vinden in dit korte artikel (bron: VNG).

•

Hoe beter aan te sluiten bij oplossingen die burgers zelf aandragen
Dat gaan elf kleinere gemeenten onderzoeken. Zij zoeken naar een vernieuwende en
integrale uitvoering op het sociaal domein. In die gemeenten hebben B&W en de
gemeenteraad een ‘City Deal’ afgesloten. In dit bericht (bron:VNG) is te lezen welke
gemeenten meedoen en welk specifiek onderwerp zij gaan aanpakken.

•

Gemeenten en VWS willen een Transformatiefonds Sociaal Domein
Dat hebben zij eerder in een brief aan de formerende partijen laten weten. Zie voor
meer info over dat fonds en de bedoelingen daarvan dit bericht (bron:VNG).

(Passend) Onderwijs
•

Onvoldoende steun voor leerlingen met beperking in het basisonderwijs
Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport, waarover de Nationale Zorggids
dit bericht schrijft.

•

Veel klachten over leerlingenvervoer in dit nieuwe schooljaar
Meer info daarover in dit bericht op de website van Ieder(in).

Divers
•

Zorginspectie (IGZ) nu gefuseerd met Jeugdinspectie (IJZ)
Per 1 oktober zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg
(IJZ) officieel gefuseerd. De nieuwe organisatie heet Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,
afgekort als IGJ. Meer informatie daarover in dit bericht (bron: Skipr).

