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Ze verschijnen in principe eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

PGB


Compensatie voor PGB-houders mogelijk

In 2015 waren er grote problemen rond de vaststelling en de uitbetaling van het PGB.
Staatssecretaris Van Rijn heeft toen compensatie toegezegd bij aantoonbaar
financieel nadeel. Hij heeft nu een Regeling daarvoor vastgesteld (link) en die naar de
Tweede Kamer toegestuurd (link). Meer info over de Regeling is te vinden
op de website: www.compensatieregelingpgb.nl

Wmo





Overleg met Tweede Kamer over de voortgang van de Wmo (1)
Deze week sprak de Tweede Kamer weer met staatssecretaris Van Rijn over de
ontwikkelingen in de Wmo. Voorafgaand aan dat debat stuurde een aantal
cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), een brief met aandachtspunten naar
de Tweede Kamer. Zie dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat
een link naar de brief.
Ook de VNG stuurde zo’n een brief. Meer info daarover is hier te vinden (bron:VNG);
ook hier staat onderaan het bericht een link naar die brief.
Uitkomsten overleg met Tweede Kamer over de voortgang Wmo (2)
Zie voor de resultaten van dit debat deze berichten van Sociaalweb/Anbo (link)
en VGN (link).

Tot wanneer kunnen eigen bijdragen Wmo in rekening gebracht worden?
In de afgelopen jaren kwam het geregeld voor dat eigen bijdragen Wmo pas heel laat
in rekening werden gebracht. Staatssecretaris Van Rijn vindt dit ongewenst en wil
dat daar verandering in komt. Hij heeft daarover een brief aan de Tweede Kamer
gestuurd, waarin hij aangeeft hoe hij dat wil realiseren. Zie voor die brief (hier);
Bij die brief zitten enkele bijlagen met o.m. onderzoeksresultaten.



‘Eigen bijdrage Wmo omlaag. Het kan’
Onder die titel publiceert Ieder(in) een bericht (link) waarin wordt beschreven
op welke wijze gemeenten eigen bijdragen Wmo lager kunnen vaststellen. Daarbij wordt
verwezen naar goede voorbeelden van gemeenten en naar eerdere notities.



Gemeenten te positief over invoering van de Wmo
Dat vindt de Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) volgens dit bericht.
De Patiëntenfederatie wil daarmee het positieve VNG-bericht over de uitkomsten
van het landelijke cliëntervaringsonderzoek nuanceren. In de vorige Docu-alert
verwezen we naar dat VNG-bericht.

Wet langdurige zorg (Wlz)


Aanpassingen in Regeling en Besluit langdurige zorg

Per 1 januari 2017 zijn de teksten van deze twee uitvoeringregelingen van de Wlz
aangepast. In dit bericht op de website van VGN wordt daarop ingegaan.


Problemen met logeren in de Wlz

Dat komt door een nieuwe wijze van tellen van dagen. VGN schrijft daarover
in dit bericht.


Experiment met persoonsvolgend budget in Rotterdam

Eerder maakten we al melding van experimenten met het persoonsvolgend budget.
Voor de gehandicaptenzorg vindt dat experiment plaats in Rotterdam. In dit artikel

beschrijft Zorgbelang Zuid-Holland dit experiment en de wijze waarop ze daarbij
betrokken is.


Veel registraties in de gehandicaptenzorg zijn niet wettelijk verplicht

Vilans heeft een overzicht opgesteld van alle registraties die wettelijk verplicht zijn.
Meer info daarover in dit bericht op Kennisplein gehandicaptenzorg. Het overzicht
is hier te vinden.

Participatiewet


‘Doelen banenafspraak nog niet gehaald’
Dat meldt Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de recente Trendrapportage
banenafspraak van het Uwv (link).



Financiële problemen gemeenten door verplicht beschut werk
Gemeenten moeten verplicht beschut werk aanbieden. Dat heeft Staatssecretaris
Klijnsma eerder besloten. Zij heeft ook het aantal plaatsen per gemeente vastgesteld.
Gemeenten vrezen nu financiële problemen. Zie daarvoor dit bericht (bron: VNG).

Jeugdwet


Overzicht rechterlijke uitspraken in de laatste maanden van 2016
Op de website van VNG staat een kort overzicht van rechterlijke uitspraken
die in de laatste twee maanden van 2016 zijn gedaan (link).
Het hele jurisprudentie-overzicht is via deze link te vinden.

Sociaal domein


Uitvoeringskosten in het sociaal domein kunnen omlaag
Door onvoldoende standaardisatie blijken de uitvoeringskosten bij gemeenten en
zorgaanbieders nog onnodig hoog. Daar is nog besparing mogelijk. Zie voor meer
info dit artikel (bron: Binnenlands Bestuur).
Staatssecretaris Van Rijn wil die standaardisatie nu wettelijk afdwingen. Zie dit bericht .
(bron:VGN)

Divers


Politieke partijen willen discriminatieverbod voor gehandicapten in Grondwet
Dit is een vorstel van D’66, PvdA en Groenlinks. Zie voor meer info dit bericht
(bron: Nationale Zorggids).

