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PGB


Wmo/Wlz


Cijfers over stapeling eigen risico met eigen bijdragen Wmo en Wlz

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het CBS de samenloop van het
eigen risico
met de eigen bijdrage Wmo en Wlz onderzocht.. De uitkomsten zijn in
enkele tabellen
samengevat. Minister Schippers heeft die aan de Tweede Kamer
toegestuurd.
Zie voor de brief hier en voor de tabellen hier.

Wlz


‘Moeilijk plaatsbaren’ krijgen wel zorg, maar vaak niet passend

Eerder dit jaar publiceerde MEE Nederland een lijst met mensen met
een
verstandelijke beperking die moeilijk plaatsbaar bleken te zijn in een
instelling.
De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft deze lijst onderzocht en
concludeert nu
dat veel van die wachtenden wel zorg krijgen, maar niet de passende
zorg.
Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link) en Nza (link).


Kamerbrief en Kamervragen over problemen bij Thomashuizen.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rijn een
brief
geschreven over signalen dat er (kwaliteits)problemen zijn bij
Thomashuizen.
Die brief is hier te vinden.
Ook heeft hij Kamervragen van de SP over dit onderwerp
beantwoord (link).


Nieuwe werkgroep voor verbetering zorg ernstig meervoudig beperkte kinderen

Staatssecretaris Van Rijn heeft samen met ouders van kinderen met
een ernstig
verstandelijke en meervoudige beperking een werkgroep ingesteld die
de zorg

aan deze kinderen moet verbeteren. Ton Heerts wordt de onafhankelijk
voorzitter
van deze werkgroep. Zie voor meer info dit bericht (bron: Nationale
Zorggids).


Stand van zakenbrief over gehandicaptenzorg

Deze week stuurde staatssecretaris Van Rijn een brief (link) waarin hij
ingaat op een
aantal in gang gezette ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Bij de
brief zit als bijlage
een kort IGZ-rapport met aanbevelingen voor de zorg aan mensen met
een ernstig
meervoudige beperking (link).


Geen afwegingskader voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen

Op verzoek van VWS is onderzocht of er een apart
(CIZ)afwegingskader voor kinderen
met ernstige meervoudige beperkingen moet komen. Dit onderzoek
kwam tot de
conclusie dat zo’n kader niet nodig is. Staatssecretaris Van Rijn neemt
deze conclusie
over, zo heeft hij de Tweede kamer in een brief laten weten (link).


Samen sterk voor kwaliteit: nieuwe website over kwaliteit in gehandicaptenzorg

Door een aantal organisatie, waaronder Ieder(in), Kansplus en LFB, is
een website
gemaakt over kwaliteit in de gehandicapten zorg. Zie voor die
website dit bericht
(bron: KansPlus). DE website is hier te
vinden: http://www.samensterkvoorkwaliteit.nl


Advies van KansPlus aan cliëntenraden over inkoopkader Wlz

In dat advies staan aandachtspunten voor clienten- en familieraden over
de inkoop
van de Wlz. Zie voor dat advies dit bericht (bron: KansPlus).


Hoeveel geld is er volgend jaar beschikbaar voor de langdurige zorg in 2018

Jaarlijks stelt VWS het bedrag vast dat beschikbaar is voor de Wlz. Dat
bedrag kan
in de loop van het jaar nog worden aangepast. Voor 2018 is dat bedrag
(voorlopig)
vastgesteld op € 21,1 mld. Zie voor een korte samenvatting dit
bericht van VGN;
de brief van de staatssecretaris is hier te vinden.

Participatiewet


Experimenten in de bijstand van start

Vier gemeenten hebben van staatssecretaris Klijnsma toestemming
gekregen om te
gaan experimenteren met de bijstand. Andere gemeenten vinden de
voorwaarden
van de staatssecretaris te veeleisend en beginnen zelf met dergelijke









experimenten.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
De toestemmingsbrief van de staatssecretaris is via deze link te vinden.
Overheid voldoet niet aan de banenafspraak
Uit recente cijfers blijkt dat diverse overheden en het onderwijs er in
2016 niet
in geslaagd zijn om aan de banenafspraak te voldoen. Het doel was
6500 banen;
feitelijk blijken er 3597 banen gerealiseerd. Zie voor meer info deze
berichten
van Binnenlands Bestuur (link) en de VNG (link).
De provincies blijken wel hun taakstelling gehaald te hebben (link)
(bron: Binnenlands Bestuur).
Aantal jongeren met Wajong daalt; aantal jongeren in de bijstand
stijgt
Dat blijkt uit cijfers over 2016 van het CBS (link)
Discussie over verdeling bijstandsgeld blijft
Al langer is er discussie over de verdeling van de bijstandsgelden vanuit
het rijk
naar de gemeenten. Een aantal gemeenten vindt dat die verdeling niet
goed is
en dat zij te weinig geld krijgen. Er zijn nu weer enkele rapporten
verschenen
om die claims te onderbouwen. Zie voor meer info dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur).
VNG stopt mogelijk deelname aan Werkkamer
In die Werkkamer overleggen gemeenten en sociale partners over
regionaal
arbeidsmarktbeleid. De VNG vindt dat dit overleg te weinig oplevert. Zie
voor
meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

.

Jeugdwet

Sociaal Domein


Nieuwe cijfers op Waar staat je gemeente? gepubliceerd

Het gebruik van zorg, participatiewet en jeugdhulp wordt gevolgd via de
Monitor Sociaal Domein. Die cijfers zijn per gemeente terug te vinden op
de website
www.waarstaatjegemeente.nl. Het is mogelijk om de eigen gemeente
te vergelijken
met het landelijk gemiddelde of met andere gemeenten. Ook zijn cijfers

op wijkniveau
beschikbaar. Recent zijn de gegevens geactualiseerd. Zie dit bericht.

Divers


Nieuw rapport over woonvormen voor kwetsbare jongeren

Dit rapport gaat ook over jongeren met een licht verstandelijke
beperking.
Het rapport is uitgebracht door Kennisorganisatie Platform 31. Zie voor
meer info hier.
In het bericht staat een link naar de site van Platform 31; via die site is
het rapport
te downloaden.


Nieuwe hoogleraar LVB uit kritiek op indicatieorgaan

Xavier Moonen is door de Universiteit van Amsterdam benoemd tot
hoogleraar.
Hij zal zich speciaal bezighouden met de problematiek van mensen met
een licht
verstandelijke beperking (lvb). Afgelopen week sprak hij zijn oratie uit,
waarin hij
onder meer kritiek uitte op het CIZ. Zie voor meer info dit bericht ( bron:
VGN);
onderaan dat bericht staat een link naar zijn oratie.


Handreiking (vroeg)signalering LVB geactualiseerd

Deze handreiking wordt uitgegeven door het Kenniscentrum LVB.
Recent is de
handreiking geactualiseerd. Zie voor meer info en een link naar de
handreiking
dit bericht (bron: Kenniscentrum LVB)

