Docu-alert 257; 14 april 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


Kind niet langer aansprakelijk voor PGB-schuld

Dat heeft staatssecretaris Van Rijn geschreven in een brief aan de
Tweede Kamer.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr); zie voor de brief hier.




Is de geschillenregeling rondom het PGB-Wlz voldoende?

In de Tweede Kamer bestond daar onduidelijkheid over.
Staatssecretaris Van Rijn
beschrijft nu in een brief (link) welke mogelijkheden van bezwaar en
beroep er zijn.
Hij vindt die mogelijkheden voldoende en vindt aanvulling daarvan
niet nodig.
Nieuwe discussie over toekomst PGB?
Door een ambtelijke werkgroep zijn mogelijke bezuinigingsvoorstellen
in de (langdurige)
zorg geïnventariseerd tbv de kabinetsformatie. In die voorstellen
worden ook diverse
suggesties gedaan over de toekomst van het PGB. Zie voor meer info
over die voorstellen
en de reactie van Per Saldo daarop dit bericht (bron: Per Saldo).

Wmo


‘Gemeenten gaan geen reële tarieven betalen voor zorgtaken’

Dat zeggen werkgevers- en werknemersorganisaties in de (thuis)zorg
in reactie
op eerdere regelgeving van staatssecretaris Van Rijn. Die wil door
deze regels
problemen als gevolg van te lage tarieven, zoals in de thuiszorg,
voorkomen.
Meer info in dit bericht (bron: Sociaalweb).

Wlz


Evaluatie pilots Kwaliteitskader gehandicaptenzorg
Afgelopen week stuurde Staatssecretaris Van Rijn de Tweede kamer



een brief (link)
waarin hij ingaat op de evaluatie van de pilots met het nieuwe
kwaliteitskader
die vorig jaar zijn gehouden bij een aantal gehandicapteninstellingen.
Dit kwaliteitskader wordt vanaf 2017 toegepast in de hele
gehandicaptensector.
Bij de brief zitten een tweetal rapporten.
Kamervragen over wachtlijsten langdurige zorg beantwoord
Die vragen waren gesteld door de PVV n.a.v. een NZa-rapport van
maart 2017 (in
eerdere Docu-alerts hebben we over dit onderzoek bericht). De
antwoorden van
staatssecretaris Van Rijn zijn hier te vinden.

Participatiewet


Discussie over aantallen belemmert uitvoering banenafspraak

Dat schrijft Hans Spigt bij zijn afscheid als ‘aanjager’ van de
banenafspraak voor de
sectoren overheid en onderwijs. Zie voor meer info over zijn brief dit
bericht
(bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet


Snel besluit gemeente nodig over vertrouwenswerk jeugd (AKJ)

Vanaf 2018 moeten gemeenten direct het vertrouwenswerk Jeugd
contracteren.
De centrale inkoop door de VNG stopt dan. Gemeenten
moeten volgens dit bericht
(bron: VNG) nu al in actie komen.

Passend Onderwijs


Staat van het onderwijs: nog geen feestje waard

Onder die kop vat Ieder(in) het jaarlijkse rapport van de
Onderwijsinspectie samen.
Zie voor dat bericht hier. Hoofdstuk 4 (link) van dat rapport gaat over
het (voortgezet)
speciaal onderwijs.

Sociaal domein


Veel gemeenten verwachten komende jaren tekorten op het sociaal domein

Vorig jaar waren er berichten dat gemeenten geld overhielden op de
Wmo en –soms-

de Jeugdwet. Andere berichten relativeerden dat. Nu is in opdracht
van VNG opnieuw
onderzoek gedaan. Volgens dit onderzoek verwachten veel
gemeenten de komende
jaren juist forse tekorten op het Sociaal Domein. Zie voor meer
info dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur).


Kosten gemeentelijke bureaucratie voor zorg en participatie nog te hoog

Dat vindt staatssecretaris Van Rijn, die via regelgeving
kostenverlaging wil afdwingen.
Mee info daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Divers


Welke zaken blijven liggen in de Tweede Kamer tijdens de kabinetsformatie?

De nieuwe Tweede Kamer heeft beslist welke onderwerpen van het
huidige
demissionaire kabinet ze niet meer tijdens de kabinetsformatie wil
behandelen.
Die onderwerpen zijn ‘controversieel verklaard’. De Tweede Kamer
doet dat
omdat ze verwacht dat tijdens de Kabinetsformatie andere afspraken
over
die onderwerpen worden gemaakt. Zie voor meer info over die
onderwerpen
dit bericht (bron: Divosa). Onderaan het bericht staan links naar de
volledige
lijsten van controversieel verklaarde onderwerpen op het terrein van
VWS en SZW.


Brief Ieder(in) aan de kabinetsinformateur

Zie voor die brief dit bericht. Onderaan het bericht staat een link
naar de brief.


VGN wil werken in de gehandicaptenzorg aantrekkelijker maken

De organisatie is daarvoor een landelijke campagne gestart. Meer
info daarover in
dit bericht (bron: Skipr) en hier (bron: VGN).

