Docu-alert 258; 21 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.

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018


Handreiking voor lokale belangenorganisaties, adviesradensociaal domein etc.

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Programma AVI heeft een
handreiking gemaakt met suggesties voor lokale belangenorganisaties, adviesraden
sociaal domein, cliëntenraden etc. Zie voor die handreiking dit bericht
(bron: AVI/Zorgbelang ZH); in het bericht staat een link naar de handreiking.

Wmo


Welke gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo-zorg?
In een artikel (link) op de website Schulinck wordt ingegaan op de vraag welke
gemeente verantwoordelijk is voor de Wmo-zorg als iemand feitelijk verblijft in de
ene gemeente en is ingeschreven in een andere gemeente.

Wmo /Wlz


NZa: eerste rekening voor eigen bijdrage kan sneller
Het komt nogal eens voor dat men pas na verloop van (lange) tijd de eerste rekening
voor de eigen bijdrage Wmo of Wlz ontvangt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft
nu een advies uitgebracht hoe dat sneller kan. Voor meer info zie dit bericht (bron: NZa);
onderaan het bericht staat een link naar het adviesrapport.

Wmo/Jeugdwet


Wanneer mag de Inspectie het zorgdossier inzien zonder toestemming?
Staatssecretaris Van Rijn heeft dit in een beleidskader (link) vastgelegd en dat met een
toelichtende brief (link) aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Wmo / Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)


Wmo onder de Wkkgz?
Door de Tweede Kamer is eerder gevraagd te onderzoek of de Wkkgz ook van
toepassing verklaard zou kunnen worden op klachten in de Wmo. Minister Schippers
heeft daarover dit voorjaar een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Door de Kamer
zijn vervolgens vragen gesteld over die brief. Die vragen zijn nu door VWS beantwoord.
Zie voor die antwoorden hier.

Wlz


Reactie VWs op berichten over tekortschietende zorg
Op verzoek van de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Van Rijn in een brief op de
berichten over tekortschietende zorg aan kinderen met een zeer ernstige verstandelijke
en/of meervoudige beperking. Zie voor die brief hier.



Handreiking familiebeleid in de VG-sector.
In het voorjaar heeft KansPlus een Manifest gepubliceerd over het familiebeleid
in de VG-sector. In aanvulling daarop is nu een Handreiking gemaakt met suggesties

hoe het familiebeleid in VG-instellingen verder ontwikkeld kan worden.
Zie voor meer info over de Handreiking en het Manifest dit bericht (bron: KansPlus).
In het bericht staan links naar beide stukken.



Reactie VGN op Advies over behandeling in de Wlz
Al langer is er discussie over de plaats van behandeling in de Wlz. Dit voorjaar bracht
het Zorginstituut (het adviesorgaan van VWS voor het verzekerde pakket) daarover
een eerste advies uit. Dat is voor commentaar voorgelegd aan betrokken organisaties.
VGN heeft inmiddels op dat advies gereageerd. Zie voor die reactie hier.

Participatiewet


Gemeente Den Bosch compenseert ‘ de mantelzorgboete’
Dat doet die gemeente omdat men het onbillijk vindt dat deze korting op de bijstand
moet worden opgelegd als zorgverlener en zorgontvanger samenwonen.
Meer info daarover is te vinden in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet


Hoe ondersteun je als gemeente kwetsbare jongeren, zoals LVB?
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)heeft hiervoor een stappenplan voor gemeenten
uitgewerkt. Dat is ook van belang voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking
(LVB). Zie voor dat stappenplan dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staat
een link naar het stappenplan.

Passend Onderwijs


OCW wil geen wettelijke regeling kwaliteitseisen leerlingenvervoer
Dat heeft staatssecretaris Dekker (OCW) gezegd in antwoord op vragen van D66.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Sociaalweb); de antwoorden zijn hier te vinden.

Sociaal domein


Discussie over overschotten of tekorten slecht voor ontwikkeling
decentralisaties
Dat vindt het Zijlstra-instituut (een onderzoeksinstituut verbonden aan de VU), dat in
opdracht van Binnenlandse Zaken onderzoek heeft gedaan. Mee info in dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur).
Intussen blijkt uit cijfers van SZW dat de tekorten op de bijstand voor veel gemeenten
zijn gestegen. Zie voor meer info daarover dit bericht (bron: Divosa).



Vertrouwen in decentralisaties neemt iets toe, maar 50% is nog steeds
sceptisch
Dat blijkt uit onderzoek van I&O research. Deze organisatie onderzoekt periodiek het
vertrouwen bij Nederlanders in de decentralisaties. Eind 2016 is dat voor de vierde
keer gedaan. Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).



Probleem bij ondersteuning jongeren met een beperking ligt aan de wetgeving
Dat is de conclusie van een onderzoek dat VWS heeft laten uitvoeren over de problemen
bij de aansluiting van Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en Passend Onderwijs.
Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Divosa); onderaan dat bericht staat
een link naar het onderzoeksrapport.
Zie verder hier voor de brief die staatssecretaris Van Rijn over dit onderzoek schreef
aan de Tweede Kamer.

VN-verdrag gelijke behandeling


Aan de slag met het VN-Verdrag

In een kort artikel (link) op de website van Ieder(in) staat een samenvatting van het
Plan

van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag en wat verschillende organisaties
en belangenbehartigers kunnen doen.
Er is ook een aparte pagina met informatie over het verdrag:’Gewoon Gelijk’; te
vinden
via http://gewoongelijk.nl/.

Divers


Kwart mantelzorgers ervaart tegenwerking gemeente bij wonen
Dat komt naar voren uit een onderzoek van Mezzo (de landelijke belangenorganisatie
voor mantelzorgers) en omroep Max, waarover Binnenlands Bestuur bericht (link).
Zie ook dit bericht van Mezzo.



Banken willen voortaan meerjarige contracten in de zorg
Zie voor meer info dit artikel op Skipr.

