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Zorginkoopbeleid voor 2018 bekend

ZN en de zorgkantoren hebben op 1 juni hun zorginkoopbeleid voor
2018 bekend
gemaakt. Meer info over de hoofdlijnen van dat inkoopbeleid is te
vinden in dit bericht
(bron: VGN).

Participatiewet
Jeugdwet


Rijk financiert voortaan vertrouwenswerk AKJ

Dat heeft staatssecretaris Van Rijn besloten omdat niet alle
gemeenten
aan dit vertrouwenswerk van het AKJ wilden meebetalen. Zie voor
meer info
zijn brief aan de Tweede Kamer (link), alsmede dit bericht (bron:
Schulinck).


Wachttijden in de jeugdzorg zijn niet te vermijden

Dat concludeert het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) na onderzoek.
Meer info
daarover is te vinden in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).


Uitkomsten debat over voortgang jeugdzorg

Deze week was er een debat met de Tweede Kamer over de
veranderingen
in de jeugdzorg. Voorafgaand aan dat debat had staatssecretaris Van
Rijn
de Tweede Kamer een brief met bijlagen gestuurd. Die bijlagen gaan
over
onderwerpen als wachttijden, het woonplaatsbeginsel en verschillen
tussen
gemeenten. Zie voor die brief en de bijlagen hier.
Ook belangenorganisaties Ieder(in) (link) en Per
Saldo (link) stuurden vooraf brieven.
Op de website van VGN staat een kort verslag van dit debat

Sociaal Domein


Gemeenten willen meer geld voor het sociaal domein; overleg met de Kamer (2)

In de vorige Docu-alert verwezen we naar het korte verslag dat VGN
had gemaakt van
dit overleg tussen de Tweede Kamer en minister Plassterk. Inmiddels
is er ook een
uitgebreider verslag van de VNG ; dat hier is te vinden. Er staat ook
een verslag op
Binnenlands Bestuur (link).


Kamervragen over verplicht aanbesteden zorg in het sociaal
domein beantwoord
Eerder was er onduidelijkheid over de vraag of gemeenten verplicht
waren Europees
aan te besteden in het Sociaal Domein. D’66 stelde daarover
Kamervragen; die zijn
nu beantwoord door VWS (link).

Divers




Sluit jongeren uit van mantelzorg
Daarvoor pleit belangenorganisatie Mezzo. Zie voor meer info dit
bericht (bron: NOS).
OVSE wil gebruiksvriendelijker stembiljet bij verkiezingen
Zie voor meer info over dit advies van de OVSE dit bericht (bron:
VGN).

