Docu-alert 270; 28 juli 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


Reactie Per Saldo op vertraagde invoering nieuw PGB-systeem in 2018

Die reactie is hier te vinden (bron: Per Saldo).

Wmo


Gemeente Laarbeek wil niet deelnemen aan verplicht Wmo-onderzoek

Deze gemeente vindt dat het verplichte cliëntervaringsonderzoek te
weinig zinvolle
informatie levert. In plaats daarvan gebruikt men nu eigen
instrumenten. Zie voor
meer Info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wmo / Wlz


Reactie MEE Nl op brief Van Rijn over onafhankelijke cliëntenondersteuning

Eind juni stuurde staatssecretaris Van Rijn een voortgangsbrief naar
de Tweede Kamer
over de uitvoering van de onafhankelijke cliëntenondersteuning in de
Wmo en de Wlz.
In een eerdere Docu-alert verwezen we naar deze brief. MEE
Nederland heeft nu op
die voortgangsbrief gereageerd. Zie voor die reactie dit bericht (
bron: MEE NL).

Jeugdwet / Wmo / Participatiewet


Nieuw initiatief voor integrale hulp 16-27 jarigen
Een aantal organisaties, waaronder de overheid en de gemeenten,
willen de aansluiting
van de jeugdhulp met de Wmo, Wlz, Zvw en Participatiewet
verbeteren. Voor de groep
16 - 27-jarigen gaat hier nog steeds het nodige mis en wordt er geen
integrale hulp
geboden. Meer info in deze berichten van Binnenlands
Bestuur (link) en VNG (link)

Wlz


Behoud woonplek voor mensen met GGZ-B indicatie in
gehandicapteninstelling

In gehandicapteninstellingen woont een beperkt aantal mensen met
een GGZ-B-indicatie.
Voor hen loopt overgangsrecht per 1 januari a.s. af. Er is nu besloten
dat zij – als dat zij
willen- in de gehandicapteninstelling kunnen blijven wonen. Meer info
daarover in
dit bericht (bron: informatie langdurige zorg).


Toepassing woonplaatsbeginsel jaar uitgesteld

Zorgkantoren wilden in hun inkoopbeleidvoor 2018 het
woonplaatsbeginsel gaan
toepassen. VGN voorzag problemen en pleitte voor uitstel. De
zorgkantoren hebben dat
nu overgenomen. Meer info in dit bericht (bron: VGN) of dit
bericht (bron:Skipr).


‘Kun je leven zoals je wilt?’

Dat is de vraag die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
onderzocht heeft bij een
aantal gehandicapteninstellingen. Staatssecretaris Van Rijn heeft de
resultaten van het
onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie hier voor zijn brief
en hier voor de
daarbij bijgevoegde factsheet. Een korte samenvatting is te vinden op
de VGN-website
(link).


Arduin kan chauffeurs cliëntenvervoer niet meer betalen

Deze zorginstelling uit Zeeland gaat nu vrijwilligers werven. Meer info
in dit bericht
(bron: Skipr).


Publieksversie inkoopkader Wlz beschikbaar

In eerdere Docu-alerts gaven we links naar het inkoopkader
langdurige zorg 2018-2020.
Inmiddels is er ook een publieksversie beschikbaar. Die is via dit
bericht te vinden.

Participatiewet


Gemeenten A’dam en Utrecht mogen nog niet meedoen met pilots bijstand

Amsterdam en Utrecht willen ook meedoen met de experimenten in
de bijstand.
Staatssecretaris Klijnsma wil dat deze gemeenten dan wel hun
verordeningen
aanpassen en dat zij blijven uitgaan van de verplichte tegenprestatie.

De gemeenteraden van deze gemeenten moeten nu beslissen of zij dat ook willen.
Zie voor meer info
dit bericht (bron: Divosa). De brief van de staatssecretaris is via
deze link te vinden.


Amsterdam start nu eigen pilot bijstand

In aansluiting op bovenstaand bericht: Amsterdam wil de verordening
niet aanpassen
en heeft nu besloten om een eigen pilot te starten. Zie voor meer
info dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur).


Tweede ‘verzamelbrief’ SZW verzonden

Eens per kwartaal stuurt het ministerie van SZW een brief met allerlei
informatie
(over o.a. de Participatiewet) naar de gemeenten. Onlangs verscheen
de
‘Verzamelbrief 2017-2’. Zie hier voor de inhoudsopgave ; de tekst
is hier te vinden.


VGN-directeur: kort niet op de Wajongers met arbeidsvermogen

Voor deze groep Wajongers gaat de uitkering per 1.1.2018 omlaag
van 75% naar 70%
van het minimumloon. Directeur Frank Bluiminck van VGN bepleit in
een kort artikel
(link) om deze bezuiniging niet door te laten gaan en de Wajong te
vervangen door
een participatie-uitkering..


‘Maak einde aan bureaucratische schuldenindustrie’

Dat willen de initiatiefnemers van de Campagne Schuldenvrij!. Meer
info in dit bericht
(bron: Divosa).


Quotumwet stok achter deur voor overheden die banenafspraak niet halen

Overheidswerkgevers (met uitzondering van de provincies) lopen
sterk achter bij het
realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking, zoals
vastgelegd in de
banenafspraak. Staatssecretaris Klijnsma dreigt nu met een wettelijke
verplichting
als stok achter de deur. Zie voor meer info dit bericht (bron:
Binnenlands Bestuur).
Inmiddels zijn ook de cijfers over het eerste kwartaal 2017 bekend.
Zie voor die
cijfers dit bericht (bron: Divosa). VNG heeft op deze cijfers en op de
‘dreiging van
Klijnsma’ gereageerd. Zie voor die reactie hier (bron: VNG).



‘Te weinig arbeidsgehandicapten voor banenafspraak’

Inmiddels is er ook een kritische reactie van een werkgever op de
banenafspraak en
het quotum. Deze werkgever vindt dat de banenafspraak door de
werkelijkheid is
achterhaald en bijgesteld moet worden. Meer info daarover hier
(bron: Binnenlands Bestuur).


‘Overheid vertilt zich aan de banenafspraak , hoe kan dat?’

Onder die titel staat op de website Sociale Vraagstukken een korte
inhoudelijke analyse
van het tekortschieten van de overheid (link).

Jeugdwet


Gemeenten kunnen extra geld krijgen voor verlengde jeugdhulp (18+)
Gemeenten kunnen besluiten om de Jeugdhulp nog tijdelijk na het
18e jaar door te
laten lopen. Omdat de geldmiddelen uit de Jeugdwet daarvoor niet
altijd
voldoende zijn, kunnen gemeenten (onder voorwaarden) extra geld
voor die
verlengde jeugdhulp krijgen. Zie voor meer info dit bericht (bron:
VNG).

Sociaal Domein


Recente uitspraken van rechters op het sociaal domein

Voor de liefhebber: op de website Sociaalweb staat een overzicht van
recente
rechterlijke uitspraken op het sociaal domein, waaronder de Wmo.
Zie voor
dat overzicht deze link (bron: Sociaal web)

Verdrag gelijke behandeling


‘Nederland laat mensen met een beperking links liggen’

Onder die titel schrijft Beer Boneschansker een kritische
blog (link) op de website
Sociale Vraagstukken. Hij vindt het Implementatieplan voor het
Verdrag onvoldoende
en wil dat een ander departement dan VWS de uitvoering gaat
coördineren.

Wet medezeggenschap cliënten zorg (Wmcz)


Zorginstelling moet proceskosten cliëntenraad betalen

Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. De Hoge Raad oordeelde
onder meer dat
de cliëntenraad de instelling vooraf had geïnformeerd over de te
maken kosten en daarvan
een inschatting had gegeven. Ook vond Hoge Raad de uiteindelijke
kosten niet onredelijk.
Meer info in dit bericht (bron: LOC).

Divers


Werkgelegenheid in gehandicaptenzorg groeit

Dat blijkt uit onderzoek van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt
Zorg en Welzijn.
Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr) of dit bericht (bron:VGN).


Nieuw onderzoek naar afbouw gedragsregulerende middelen in de VG

Dit onderzoek naar de afbouw van anti-psychotica in de VG wordt
gedaan door Erasmus MC.
Zie voor meer info over dit onderzoek dit bericht (bron: Kennisplein
gehandicaptensector).

