Docu-alert 282 ; 3 november 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
•

Reactie Per Saldo over onderzoek fraude bij jongvolwassen budgethouders
In oktober publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de resultaten van
onderzoek naar fraude bij jongvolwassen budgethouders. Wij meldden dat onderzoek
in eerdere Docu-alerts. Per Saldo gaf deze week een reactie. (link).

Wmo
•

Problemen in Groningen met het keukentafelgesprek
De FNV heeft namens 140 Wmo-cliënten een rechtszaak tegen de gemeente Groningen
aangespannen omdat deze cliënten geen verslag kregen van het keukentafelgesprek.
Zij kunnen daardoor niet nagaan waarom de gemeente de Wmo-zorg heeft verminderd.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wlz/Wmo
•

Verhoging eigen bijdrage heeft beperkt zorgmijding tot gevolg
Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoeknaar de gevolgen van de
verhoging in 2013 van de vermogenbijtelling bij de eigen bijdrage Wlz/Awbz.
Die verhoging leidde wel tot zorgmijding, maar minder dan verwacht.
Dit onderzoek is ook van belang omdat het nieuwe kabinet besloten heeft om de eigen
bijdrage Wmo te verlagen; deze eigen bijdrage wordt vanaf 1 januari 2019 vastgesteld
op een vast tarief van € 17,50 per maand. Gemeenten zijn bang dat deze verlaging zal
leiden tot een sterke stijging van de zorgvraag. Meer info over het CPB-onderzoek
in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wlz
•

Eigen bijdrage Wlz lager bij thuiswonende partner
De Ministerraad is vandaag akkoord gegaan met een verlaging van de eigen bijdrage Wlz.
Deze verlaging geldt voor personen van wie de partner nog thuis woont. Bij hen
gaat de bijtelling van het inkomen per 1 januari 2018 omlaag van 12,5% naar 10%.
Zie voor meer info dit bericht van VWS.

•

Campagne ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ begonnen
Deze campagne is onderdeel van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg en moet
bijdragen aan verbetering van de gehandicaptenzorg. Meer informatie over
deze campagne is hier te vinden (bron: Kennisplein gehandicaptensector).
De campagne heeft ook een eigen website: www.ikdoemee.nl .

Participatiewet

•

Investeren in beschut werk op langere termijn financieel gunstig voor gemeente
Dat komt naar voren uit een onderzoek dat is ingesteld naar de kosten en baten van
beschut werk. Binnenlands Bestuur bericht daarover (link).

•

Mag gemeente bijzondere bijstand toekennen voor eigen bijdrage Wlz of Wmo?
Op die vraag wordt ingegaan in dit kort artikel op de website van kenniscentrum
Schulinck.

Jeugdwet
•

Gebruik Jeugdzorg daalt licht.
Dat blijkt uit cijfers die het CBS heeft gepubliceerd. Die cijfers gaan over het eerste
halfjaar 2017. Meer info daarover in deze berichten van VNG (link) en CBS (link). In beide
berichten staan links naar de oorspronkelijke gegevens;die zijn per gemeente op te vragen.

Sociaal Domein
•

Nieuw hulmiddel voor integrale aanpak ondersteuning kwetsbare jongeren
Door een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en gemeenten is een nieuw
instrument gemaakt voor professionals en gemeenten om kwetsbare jongeren
tussen de 16 en 27 jaar integraal te ondersteunen bij zorg, arbeid, wonen,
veiligheid en onderwijs. Deze toolkit is te vinden via www.16-27.nl/toolkit .

•

Een nieuwe geschillenoplossing in het sociaal domein.
Bij een geschil over hulp, ondersteuning of voorzieningen via de gemeente is
het voor cliënten momenteel erg ingewikkeld om hun gelijk te halen. Daarom
is eerder geadviseerd om een nieuwe vorm van ‘integrale geschillenbeslechting’
In het sociaal domein in te voeren. Belanghebbenden konden via een
internetconsultatie op dat advies reageren.
Zie hier voor de reacties van Ieder(in) (link) en de Landelijke Clientenraad (link)

Divers
•

Zorginstellingen omzeilen winstverbod via een omweg
Het Financiële Dagblad heeft daar onderzoek naar gedaan. Zorginstellingen mogen
geen winst uitkeren. Een aantal (kleinere) instellingen, waaronder ook (kleinere)
gehandicapteninstellingen, omzeilt dit verbod via een juridische constructie met een
besloten vennootschap (BV). Meer info in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht
(bron: Nationale Zorggids).

