Docu-alert 250; 17 februari 2017
Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.

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 te late uitbetaling PGB ; website nu online
In vorige Docu-alerts besteedden we aandacht aan de mogelijkheid om schade
als gevolg van te late PGB-betalingen in 2015 vergoed te krijgen. Vanaf 15 februari is
ook de speciale website over deze regeling online: www.compensatieregelingpgb.nl

Wmo


Opnieuw rechterlijke uitspraak: verplichten mantelzorg mag niet
Eerder dit jaar oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat gemeenten mantelzorg
niet konden afdwingen. Nu heeft de rechtbank Overijssel een overeenkomstige
uitspraak gedaan. Zie voor die uitsprak en de betekenis daarvan hier (bron: Per Saldo).

Wlz / Zorgverzekeringswet (Zvw)


VWS-brief over overheveling extramurale behandeling naar de Zvw

Extramurale behandeling in de VG wordt nu nog tijdelijk betaald uit een
subsidieregeling. Zorginstituut Nederland (het adviesorgaan dat over het
verzekerde pakket gaat) heeft vorig jaar geadviseerd om deze zorg over te hevelen
naar de Zorgverzekeringswet. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn
stemmen
in hun brief met die overheveling in en geven aan welke stappen er nog gezet
moeten
worden om die overheveling feit te laten worden; waarschijnlijk per 1 januari 2019.
Tot die tijd blijft de subsidieregeling van kracht. Zie voor meer info en de VWS-brief
dit bericht (bron: VGN).

Participatiewet


Gemeente Den Haag loopt voorop bij invulling beschutte werkplekken
Gemeenten hebben de verplichting om beschutte werkplaatsen te maken. Per
gemeente is vastgelegd hoeveel plaatsen er in 2017 en 2018 moeten zijn gerealiseerd.
Volgens dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) voldoet de gemeenten Den Haag
nu als eerste aan deze verplichting.



Tweede Kamer akkoord met vereenvoudiging beslagvrije voet
Meer info is te vinden in dit bericht (bron: Schulinck). Nu moet de Eerste Kamer
er zich nog over buigen.



Cliëntenparticipatie in arbeidsmarktregio komt moeilijk van de grond
Dat constateert de Landelijke Clientenraad (LCR) op basis van eigen onderzoek.
Staatssecretaris Klijnsma vindt dat dit beter moet. Zie voor meer info dit bericht;
(bron:LCR); onderaan het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

Jeugdwet


Ook van Gerechtshof moet aanbesteding Jeugdwet over in Alphen a/d Rijn e.o.
Het Gerechtshof bevestigt hiermee een eerdere uitspraak in kort geding.

Ook deze rechter vindt dat de betrokken gemeenten te weinig budget ter beschikking
stellen en de risico’s eenzijdig bij de aanbieders leggen. Meer info in dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur).



Cliënten overwegend tevreden met jeugdhulp
Dat blijkt uit het landelijke cliëntervaringsonderzoek 2016 op basis van cijfers
van 130 gemeenten. Voor meer info en het rapport zie dit bericht (bron: VNG).



Brief VWS voor komend overleg over jeugd met de Tweede Kamer
Dat overleg is op 23 februari a.s. De brief met diverse onderwerpen is hier te lezen.

Sociaal domein




‘Buurlanden beter in integrale zorg aan 18-plusser’
De overgang naar zelfstandigheid en volwassenheid is voor veel kwetsbare jongeren
(zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking) een probleem.
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft onderzocht hoe dat in andere landen is
geregeld en welke oplossingen men daar gevonden heeft. Zie voor meer info dit bericht
(bron: NJI); onderaan het bericht staat een link naar het rapport.
Aanbevelingen voor aanpak slachtoffers van loverboys
Die aanbevelingen zijn deze week aan staatssecretaris Van Rijn aangeboden tijdens een
conferentie over dit onderwerp. Zie voor een kort verslag van die bijeenkomst
dit bericht (bron:VGN).

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)


Brief minister Schippers over de uitvoering van de Wkkgz
In deze brief (link) informeert minister Schippers de Eerste Kamer over de
implementatie en de uitvoering van deze wet. Dat zal voortaan ieder jaar gebeuren.
Bij de brief zit de eerste monitor in de vorm van een nulmeting.

Wet Medezeggenschap cliënten zorg (Wmcz)


‘Schippers : Medezeggenschap dichtbij de plaats waar zorg wordt verleend'
Onder deze kop publiceert de LSR een artikel naar aanleiding van een recente uitspraak
van de Hoge Raad. Uit die uitspraak zou afgeleid kunnen worden dat een instelling
met één clientenraad’ zou kunnen volstaan. In antwoord op Kamervragen van PvdA
en CU antwoordt minister Schippers (onder verwijzing naar het komende wijzigingsvoorstel van de Wcmz) dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de plaats
waar de zorg wordt verleend, moet worden georganiseerd.
Zie voor meer info het artikel (link) en de antwoorden op de Kamervragen (link).
Zie voor de reactie van de advocaat van de betrokken zorginstelling op de reactie
van minister Schippers hier (bron: Zorgivisie).

Wet zorg en dwang


Eerste Kamer kan nu Wet zorg en dwang gaan behandelen.
Deze wet ligt al langer bij de Eerste Kamer. Deze heeft echter met de behandeling
gewacht, omdat men die samen met een overeenkomstige wet voor de geestelijke
gezondheidszorg wilde behandelen. Die wet , de Wet verplichte ggz, is vorige week
door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer kan dus nu aan de slag.
Zie voor meer info dit bericht (bron: VGN)

Divers


Zorgkosten terug via belasting

Binnenkort moet er weer aangifte gedaan worden voor de belasting. De website
www.meerkosten.nl bevat informatie over o.m. de aftrek van zorgkosten. Deze
website is een initiatief van Ieder(in). Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)).



Politiek wil hulp bij stemmen mogelijk maken voor verstandelijk gehandicapten
Dat hebben ze gezegd tijdens de landelijke kiezersdag voor mensen met een licht
verstandelijke beperking. Daarvoor is echter wel een wijziging van de Kieswet nodig.
Meer info is te vinden in dit bericht ( bron: VGN)

