Docu-alert 280 ; 20 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
•

‘Zorgkantoren en gemeenten kunnen PGB-fraude onvoldoende aanpakken’
Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een recent advies over het
terugvorderen van PGB’s. Meer info daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
Dat advies (link) is inmiddels door staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer
toegestuurd. Zie voor zijn begeleidende brief hier.

Wmo:
•

VNG: lagere eigen bijdrage Wmo leidt tot meer gebruik en hogere kosten Wmo
Dat heeft de VNG geschreven in een reactie op het nieuwe regeerakkoord, waarin staat
dat per 1 januari 2019 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo wordt vervangen
door een vast tarief van € 17,50 er vier weken. Zie voor meer details dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur).

Wmo/Wlz
•

Alleen in de gehandicaptensector dalen de accountantskosten
In andere sectoren, zoals de ouderenzorg, stijgen die kosten juist sterk. Dat blijkt uit
een onderzoek van Intrakoop, waarover Binnenlands Bestuur bericht (link).

•

Wat verandert er in de eigen bijdragen Wmo en Wlz per 1 januari 2019?
Het CAK heeft de in het regeerakkoord aangekondigde veranderingen in deze
eigen bijdragen nog eens op een rijtje gezet (link).

Wlz
•

Inspectie wil minder gebruik gedragsregulerende medicatie in gehandicaptenzorg
De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat de komende maanden bij
toezichtsbezoeken speciaal letten op de onderbouwing van voorgeschreven
psychofarmaca. De IGJ vindt dat dergelijke medicijnen teveel worden voorgeschreven
en probeert op deze manier het gebruik te beperken. Meer info in dit bericht (bron:IGJ).

•

Kamervragen over toegang tot de Wlz
Door de SP waren vragen gesteld over de toegang tot de Wlz, de problemen die zich daarbij
vooroen en de rol van het CIZ daarbij. Die vragen zin nu beantwoord door VWS (link)

•

VGN onderzoekt veiligheid bewoners gehandicaptenzorg in de nacht
Aanleiding zijn de recente TV-uitzendingen waarin vraagtekens worden gezet bij
de veiligheid van onder meer uitluistersystemen in de nacht. Meer info in dit bericht
(bron:VGN).

Participatiewet

•

Bedragen minimumloon 2018 bekend gemaakt
Die bedragen zijn te vinden in dit bericht (bron: Schulinck). De hoogte van veel
uitkeringen wordt afgeleid van dit minimumloon.

•

Bijgewerkte versie van Kennisdocument banenafspraak en Quotumwet
In dit Kennisdocument staan antwoorden op veelgestelde vragen over de banenafspraak,
de quotumheffing en beschut werk. Dit kennisdocument is geactualiseerd en is hier
te vinden.

Sociaal domein
•

Mantelzorgwaardering verschilt sterk tussen gemeenten
Dat blijkt uit een onderzoek van een thuiszorgorganisatie bij 27 gemeenten.
Zie voor de resultaten dit bericht (bron: Gemeente.nu).

Divers
•

Ieder(in) wil meer dan alleen de mooie idealen uit het regeerakkoord
Dat heeft deze organisatie geschreven in een brief (link) aan de Tweede Kamer over het
regeerakkoord. De Tweede Kamer discussieert mogelijk over een week over de
regeringsverklaring en het regeerakkoord van Rutte III.

•

De nieuwe minister van VWS voor de langdurige zorg
Deze periode wordt de laatste hand gelegd aan de samenstelling van het kabinet Rutte III.
Minister voor VWS, speciaal voor de langdurige zorg, wordt waarschijnlijk
Hugo de Jonge (CDA) volgens dit bericht. Er komen twee minister op VWS. De andere
minister (voor curatieve zorg en sport) wordt naar verwachting Bruno Bruins (VVD) (link).
Daarnaast komt er een staatsecretaris op VWS; daarvoor circuleert de naam van
Paul Blokhuis (CU) (link) (bron: 3x Skipr).

•

‘Politiek heeft weinig oog voor gehandicaptenzorg’
Dat zegt Femke Halsema, voorzitter van VGN, in een interview met Skipr magazine.
Zie voor een samenvatting hier (bron: Skipr).

•

Waarom de integratie van de Participatiewet in wijkteams zo moeilijk gaat
In een kort artikel (link) op de website Sociale Vraagstukken beschrijven Tania Huijben
en Loes Verplanke van het onderzoeksprogramma ‘De belofte van nabijheid waarom
de integratie van uitvoeringstaken voor de Participatiewet in sociale wijkteams
zo moeilijk gaat.

