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PGB


Bewindvoerder verantwoordelijk voor beheer en verantwoording PGB
Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald in een recente
beroepszaak.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Sociaalweb).

Wmo


Uitkomsten periodiek overleg VWS en VNG

VWS en VNG praten periodiek over de voortgang in de Wmo. In dit
bericht
(bron: VNG) staat een kort verslag van het overleg op 7 maart jl.


‘Gemeenten Heerlen blaast schotten in de zorg op’

Onder die kop beschrijft Skipr in een artikel (link) de nieuwe werkwijze
van de gemeenten Heerlen.

Wmo / Wlz


‘Nog te mooi om waar te zijn?’

Onder die kop wordt in een opinie-artikel (link) ingegaan op de
afbakening tussen
Wmo en Wlz. Kern van het artikel is dat na ruim twee jaar de afbakening
op
onderdelen nog steeds niet duidelijk is (bron: Schulinck)..

Wlz


NZa-rapport over utvoering langdurige zorg door zorgkantoren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt onder meer toezicht op de
zorgkantoren
en brengt daarover jaarlijks een rapport uit. Het Rapport over 2015/2016
is onlangs
door VWS aan de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor de begeleidende
VWS-brief hier;
het rapport zelf is hier te vinden.

Participatiewet

Jeugdwet

Wet Zorg en dwang (Wzd)


Beantwoording Kamervragen over cliëntvertrouwenspersoon in de Wzd

De Wzd verplicht (gehandicapten)instellingen tot het hebben van een
cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Er is de afgelopen periode intensief
gediscussieerd
over de financiering van de CVP-er en de inbedding in de
(gehandicapten)instellingen.
September 2016 kwam VWS met een beleidsvisie daarover. Door de
Tweede Kamer
is vervolgens een aantal vragen (‘Verslag schriftelijk Overleg’) gesteld
over die beleidsvisie.
VWS heeft daar nu opgereageerd. Zie voor die reactie (met
bijlage) hier.

VN-verdrag gelijke behandeling


Meer discriminatie van mensen met een beperking

Dat blijkt uit het jaarverslag van het College voor de Rechten van de
Mens.
Zie voor meer info deze berichten van de Nationale Zorggids (link) en
het College (link)
Onderaan het laatste bericht staan links naar het Jaarverslag 2016 en
naar de
Monitor Discriminatiezaken 2016.


Nog teveel kiesdrempels voor mensen met een beperking

Dat is de conclusie van het College voor de Rechten van de Mens op
basis van de
ontvangen meldingen bij het Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Zie voor
meer info
dit bericht van het College voor de Rechten van de Mens (link).

Divers


Breed gedragen Agenda voor de zorg gepresenteerd voor nieuwe
kabinet
Koepels van ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars,
patiëntenorganisaties e.d.
hebben gezamenlijk een Agenda voor de zorg gepresenteerd. In die

Agenda staan
aanbevelingen voor het nieuwe kabinet. Zie voor die agenda deze
berichten van
Ieder(in) (link) en VGN (link).


Nieuwe OV-begeleiderskaart gebruiksvriendelijker

Mensen met een beperking die onder begeleiding reizen met het
openbaar vervoer,
hebben voortaan nog maar één kaart nodig om de stations met poortjes
in en uit
te kunnen. Dat hebben Staatssecretaris Dijksma en de
vervoersbedrijven besloten.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Sociaalweb).


Speciale aanpak nodig van drugsgebruik door LVB-ers

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB-ers) gebruiken naar
verhouding
vaker drugs. Dat werd tot nu toe onvoldoende onderkend en daarom is
een speciale
aanpak nodig. Dat bepleit Joanneke van der Nagel, die onderzoek
hiernaar deed.
Zie voor meer info dit artikel (bron: Sociale Vraagstukken).


‘Tussen knuffels en shag’

Onder die titel publiceert het Ministerie van Veiligheid en Justitie een
bundel
met vijf verhalen over mensen met een licht verstandelijke beperking
(LVB) die in
aanraking zijn geweest met politie en justitie. Zie voor meer info dit
bericht;
de bundel zelf is via deze link te vinden.


Gratis VOG voor sommige groepen vrijwilligers in de zorg?

De Tweede Kamer heeft in februari een motie aangenomen waarin
gevraagd wordt
om een gratis Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die
werken met
mensen in een afhankelijkheidssituatie. In deze brief geeft
Staatssecretaris Van Rijn aan
hoe hij die motie gaat uitvoeren.

