Docu-alert 265; 17 juni 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

Wmo
 Van Rijn: geen probleem met afschaffen inkomensafhankelijke bijdrage Wmo
Dat heeft hij gezegd op een conferentie over eigen betalingen in de zorg. Zie voor meer
info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)

Wlz
Participatiewet


Gemeenten eisen meer geld voor bijstand en Sociaal Domein

Dat hebben zij deze week op hun Algemene Ledenvergadering besloten.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht ( bron:VNG).
Volgens dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) zou het Ministerie van SZW bereid zijn
om het macro-budget voor de bijstand dit jaar nog te verhogen.


Voorzieningen bij beschut werk van mensen met Wajong

Ook mensen met een UWV-uitkering , zoals bv een Wajong-uitkering kunnen
in aanmerking komen voor beschut werk. Tussen UWV en gemeenten zijn afspraken
gemaakt over de inzet van voorzieningen in zo’n situatie. In een bericht op de
website Samenvoordeklant (link) wordt op die afspraken ingegaan.

Jeugdwet


Uitkomsten debat over voortgang jeugdzorg (2)

Vorige week was er een debat met de Tweede Kamer over de veranderingen
in de jeugdzorg. In de vorige Docu-alert verwezen we daar al naar. In aanvulling op
die berichten geven we hier nog een link naar het verslag van VNG van dat debat.

Sociaal Domein


‘Geld (om te) zorgen’

Dat is de naam van een advies dat door de Raad voor de financiële
verhoudingen (Rfv)
is uitgebracht over de bekostiging van gemeenten ten behoeve van
het sociaal domein.

Zie voor een korte samenvatting dit bericht (bron: Sociaalweb); in
het bericht staat
een link naar het rapport. Zie ook dit bericht op Skipr.

Divers


Veel woningcorporaties niet klaar voor stijging aantal mensen met VG

Dat blijkt uit onderzoek van CorporatieNL, waarover Skipr
bericht (link). Veel woningbouwcorporaties zijn onvoldoende voorbereid op de vergrijzing en op
de stijging
van het aantal bewoners met een lichamelijke of verstandelijke
beperking.


Slechte voorlichting gemeenten over aansprakelijkheidsverzekering
mantelzorgers

Bijna alle gemeenten kennen aansprakelijkheidsverzekeringen voor
vrijwilligers en
mantelzorgers. De voorlichting over die verzekeringen schiet echter
tekort.
Meer info daarover in dit korte artikel (bron: Sociale Vraagstukken);
zie ook dit bericht
(bron: Zorgvisie).

