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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.

Wmo
• Gemeenten willen meer geld Rijk vanwege lagere eigen bijdrage Wmo
Het kabinet wil de eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2019 verlagen tot een vast tarief
van € 17.50 per vier weken. Gemeenten verwachten daarvan minder inkomsten en
hogere uitgaven vanwege meer zorgvraag. Zij willen dat het Rijk hen helemaal voor
die meerkosten compenseert. Zie voor meer info dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
In een kort opiniestuk op de website van Schulinck (link) worden enkele vragen gesteld
over de mogelijke uitvoering van het plan om de eigen bijdrage te verlagen.
• Nieuw rapport over de uitvoering Wmo en over mogelijkheden voor vernieuwing
Dit rapport ‘Wmo 2015 in uitvoering, gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ is gemaakt
door gemeenten,VWS en VNG in samenwerking met cliëntenorganisaties als Ieder(in)
en branche-organisaties als VGN. Zie voor meer info dit bericht (bron VNG); het rapport
is hier te vinden.

Wlz
• ‘Overheid onderschat huisvestingskosten in gehandicaptenzorg’
Dat heeft branche-organisatie VGN laten uitzoeken. Zie voor meer info over de
uitkomsten van dat onderzoek hier (bron: Skipr).
• VGN : te lage tarieven voor ernstig meervoudig beperkten (EMB)
VGN heeft een brandbrief geschreven naar een aantal zorgkantoren omdat deze een
te laag tarief willen betalen voor de hulp aan mensen met een ernstig meervoudige
beperking (EMB). Meer info in deze berichten (link) (bron: Nationale Zorggids)
en link (bron: VGN).

Participatiewet
• Gemeente Amsterdam start eigen experiment met bijstand
Een aantal gemeenten mogen met goedkeuring van het ministerie van SZW
experimenteren met de bijstand. Amsterdam wilde dat ook, maar kreeg geen
goedkeuring. De gemeente start nu zelf een experiment (link)
(bron: Binnenlands Bestuur)
Een deel van de Tweede Kamer is ongerust over dit initiatief en wil een debat (link)
(bron: Schulinck).
• Cedris: gemeenten gebruik vaker loonkostensubsidie
Cedris (de belangenorganisatie van de sociale werkbedrijven) vindt dat gemeenten
vaker gebruik moeten maken van het instrument loonkostensubsidie om mensen
met een (arbeids)beperking aan het werk te helpen. Zie voor meer info dit bericht
(bron: website Samen voor de klant).
• ‘Zelf beschut werken aanvragen is een succes”
Onder die kop plaatst Ieder(in) een artikel over de (goede) ervaringen met het zelf
aanvragen van beschut werk (link).

Jeugdwet

• Regio Alkmaar moet opnieuw in overleg over tarieven ambulante jeugdhulp
Dat heeft de rechter in kort geding bepaald in een conflict tussen de gemeenten in de
jeugdregio Alkmaar en een aantal jeugdinstellingen. Deze vinden dat de tarieven die de
gemeenten willen betalen voor ambulante jeugdhulp tot zo’n 18% onder de kostprijs
liggen. Meer info in dit bericht (bron: Schulinck).
• 165 gemeenten deden niet mee aan cliëntervaringsonderzoek Jeugd
Dat is ruim 40% van de gemeenten. Meer informatie over de redenen om niet mee te
doen in dit artikel ( bron: Binnenlands Bestuur).

Divers
• Belangenorganisaties VG willen gesprek met minister De Jonge van VWS
In een brief hebben belangenorganisaties KansPlus, LFB en Naar Keuze de nieuwe
minister van VWS uitgenodigd voor een gesprek. Zie voor hun brief dit bericht
(bron: KansPlus).
• ‘Cliëntenparticipatie is geen corvee, maar krachtig leermiddel’
Onder die kop publiceren Hans Bosselaar en Branko Hagen een artikel over een nieuwe
invulling van cliëntenparticipatie op de website Sociale Vraagstukken (link).
• Wie is verantwoordelijk voor wat bij VWS?
De drie nieuwe bewindslieden op VWS hebben de Tweede Kamer een brief (link)
gestuurd waarin zij hun onderlinge taakverdeling beschrijven. Minister De Jonge is onder
meer verantwoordelijk voor de langdurige zorg, de Wlz, de Wmo en de Jeugdzorg.

