Docu-alert 286 ; 8 december 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
•

Zorgvergelijker Per Saldo half december beschikbaar
Per Saldo vergelijkt jaarlijks het aanbod van zorgverzekeraars en let daarbij dan
speciaal op het PGB. Die Zorgvergelijker is half december beschikbaar. Zie dit bericht
(bron: Per Saldo).

•

NZa: 'Rechtmatigheid pgb-uitgaven onduidelijk'
Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de jaarlijkse rapportage
over de uitvoering van de Wlz. Skipr schrijft daarover in dit bericht.
Het rapport van de NZa is via deze link te vinden.

•

Wettelijke minimumloon per 1.1.2018 ook van toepassing op PGB-contracten
Per Saldo beschrijft in een artikel (link) welke gevolgen dit kan hebben voor
PGB-houders en waar u op moet letten.
De VNG heeft inmiddels in een brief de gemeenten over deze maatregel geïnformeerd.
Meer info daarover in dit bericht.

•

Tarieven PGB 2018 bekend
Die zijn te vinden via de website van Naar-Keuze (link)

•

Kamerbrief over ontwikkelingen in het PGB
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister De Jonge een brief (link) gestuurd
waarin hij ingaat op een aantal ontwikkelingen rondom het PGB, zoals het
integraal PGB en de gevolgen van de wijziging van de Wet Minimumloon op het PGB.

Wmo
•

Ruim één miljoen Nederlanders gebruikt maatwerkvoorziening
Dat blijkt uit cijfers die het CBS deze week publiceerde. Het is voor het eerst dat er
betrouwbare cijfers zijn over het gebruik van de Wmo.
Meer info is te vinden in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: CBS).

Wmo / Wlz
•

Scherpere afbakening tussen Wmo en Wlz nodig
In dit artikel op de website van Schulinck wordt gepleit voor een wetswijziging,
waardoor de afbakening van Wmo en Wlz duidelijker wordt. Nu is er sprake van
een oerwoud van regels en uitzonderingen.

Wlz
•

Minister De Jonge onderzoekt mogelijkheid variatie in Wlz-tarieven
Op die manier zou hij bv. instellingen in grote steden die last hebben van hogere
vastgoedprijzen of hogere lonen tegemoet willen komen. Zie voor meer info
dit bericht (bron: Zorgvisie).

Participatiewet
•

Kamerbrief over experimenten efficiëntere uitvoering Participatiewet (2)
In aansluiting op de melding in de vorige Docu-alert hierbij nog een link naar een
bericht in Binnenlands Bestuur over het Amsterdamse experiment met de bijstand.

•

Raming bijstandsbudget voldoet niet
Al langer is er discussie over het budget dat gemeenten krijgen voor de bijstand.
Divosa heeft onderzoek laten doen naar de manier waarop het bijstandsbudget wordt
geraamd en constateert dat die manier van ramen niet voldoet. Zie voor meer info
dit bericht (bron: Divosa).

•

Slechtere arbeidsvoorwaarden bij beschut werken
Dat staat in een artikel in Trouw deze week, waarover de Nationale Zorggids bericht
(link)

•

Bedragen Wettelijk Minimumloon WML bekend
Die zijn terug te vinden in dit document (bron: SZW)

•

Mensen met een arbeidsbeperking aan de slag in de ouderenzorg
In dit artikel in Markant doet VGN verslag van een project in Amsterdam waarbij mensen
met een arbeidsbeperking getraind worden voor werk in de ouderenzorg.

Jeugdwet
•

Begrotingsoverleg met Tweede Kamer over jeugdzorg
Deze week sprak de Tweede Kamer met minister De Jonge over het onderdeel Jeugd
van de VWS-begroting. Een eerste verslag van dat debat is te vinden in deze berichten
van Schulinck (link) en Divosa (link).

Sociaal Domein
•

SCP: gemeenten worstelen met Wmo, jeugdzorg en Participatiewet
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een uitgebreide evaluatie
gepubliceerd over de uitvoering van de Wmo,de Jeugdwet en de Participatiewet.
Op de SCP-website zijn ondermeer een samenvatting (link) en een overall-rapport (link)
te vinden. Voor korte samenvattingen verwijzen we naar berichten van Skipr (link),
Gemeente.nu (link), Divosa (link)
Er is ook eenreacties van de VNG (link).

Begroting VWS
•

Volgende week bespreking volgend gedeelte VWS-begroting
Komende week bespreekt de Tweede Kamer onder meer het onderdeel
langdurige zorg van de VWS-begroting. Die begroting is nog door het “oude’ kabinet
opgesteld. In het regeerakkoord van Rutte III is extra geld uitgetrokken voor onder
meer VWS. Deze week informeerde minister De Jonge de Tweede Kamer via een brief
(link) hoe hij dat geld wil inzetten en wil verwerken in de begroting.
Ter voor bereiding op het debat stuurde Ieder(in) de Tweede kamer een brief (link)
met een aantal aandachtspunten.

Divers
•

Overzicht verzekeraars die lidmaatschap patiëntenorganisatie vergoeden
Een aantal verzekeraars vergoedt in de aanvullende verzekering (deels) de
lidmaatschapskosten van patiënten- of belangenorganisaties, zoals KansPlus, Sien
of Dit Koningskind. Zie voor een overzicht voor 2018 dit bericht (bron: Ieder(in)).

•

De meest hinderlijke regels voor mantelzorgers
Mezzo, belangenorganisatie voor mantelzorgers, heeft een lijst opgesteld van
wet- en regelgeving waarvan mantelzorgers het meeste last hebben. Zie voor
die lijst hier (bron: Mezzo).

•

Handreiking Inspraak sociaal domein vernieuwd

•

Deze handreiking is gemaakt door Ieder(in) en bedoeld voor (lokale)
belangenbehartigers. De handreiking is te vinden via dit bericht (bron: Ieder(in)).
Participatie moet anders
In een artikel op de website Sociale Vraagstukken (link) zet Tineke Abma, hoogleraar
aan het VU-MC, zich sterk af tegen de manier waarop ‘participatie’ nu ingevuld wordt.

•

Vaak brede ondersteuning nodig voor LVB-ouders
In een artikel op Blik op Hulp werkt GZ-psycholoog Ans de Jong dit verder uit (link).

