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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.

Wmo


Nog acht gemeenten weigeren deelname aan verplicht
cliëntervaringsonderzoek

In de vorige Docu-alert meldden we dat de gemeente Laarbeek
deelname weigert aan het
verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo. Uit dit bericht blijkt dat
acht andere gemeenten
ook weigeren om deel te nemen (bron: Binnenlands Bestuur). Zie
ook dit bericht
(bron: Skipr). Koepelorganisatie VNG heeft de gemeenten inmiddels
opgeroepen om toch
mee te doen. Zie daarvoor dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).


Gemeente moet reële kostprijs vergoeden voor Wmo-voorziening

Dat is de kern van de AMvB reële prijs Wmo 2015. Die regelgeving is
er gekomen omdat
gemeenten vaak een te lage prijzen hanteerden voor thuiszorg,
waardoor aanbieders
failliet gingen en cliënten hun zorg niet meer kregen.
Deze regelgeving is echter toepasselijk op alle Wmo-voorzieningen,
dus bv. ook op
dagbesteding. VNG heeft nu een handreiking voor gemeenten
gemaakt over de
toepassing van die regelgeving. Zie voor meer info en een link naar
de handreiking
dit bericht (bron:VNG).

Wmo / Wlz


‘Stop met de stapelfacturen’

Ieder(in) en Per Saldo willen dat cliënten sneller geïnformeerd
worden over de hoogte
van de eigen bijdrage. Zo worden ‘stapelfacturen’ voorkomen. Dat
hebben zij gezegd als
reactie op een Ontwerpbesluit van de regering. Meer info daarover in
dit bericht
(bron: Ieder(in)).

Wlz


Kostenonderzoek langdurige zorg gestart

Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de NZa en is (op termijn)
belangrijk voor de opbouw
van de tarieven. Meer info is te vinden in dit bericht (bron: VGN).

Participatiewet


Overheidswerkgevers willen andere invulling banenafspraak

Dat hebben zij in een brief aan de kabinetsinformateur laten weten.
Overheidswerkgevers zijn o.a. gemeenten, provincies en waterschapen, maar
ook scholen.
Zij vinden dat zij in vergelijking met het bedrijfsleven teveel banen
moeten scheppen.
Bovendien vinden zij dat het soort werk in hun sector vaak niet door
mensen
met arbeidsbeperkingen kan worden uitgevoerd. Meer info over die
brief hier
(bron: Nationale Zorggids).
Vakbonden hebben kritisch op deze brief gereageerd. Zoals blijkt
uit dit bericht
(bron: Nationale Zorggids).

Jeugdwet


Praktische afspraken gemaakt over uitvoering woonplaatsbeginsel in Jeugdwet

In de praktijk levert de uitvoering van het woonplaatsbeginsel
problemen op, voor zowel
gemeenten als zorgaanbieders. Er is een aanpassing van de wet in
voorbereiding, maar
die kan nog even op zich laten wachten. In afwachting daarvan
hebben de Jeugdregio’s
alvast praktische afspraken gemaakt in de vorm van een Convenant.
Meer info daarover
in dit bericht (bron: VNG) en dit bericht (bron: Binnenlands
Bestuur).


Overzicht rechterlijke uitspraken Jeugdwet eerste halfjaar 2017

Voor de juridisch geïnteresseerden: op de VNG-website staat een
overzicht van
uitspraken die door diverse rechterlijke instanties zijn gedaan in het
eerste halfjaar
van 2017 over de Jeugdwet (link).


Burgers hebben verkeerde verwachtingen van de Inspectie Jeugd

Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel (link) waarover Skipr bericht.

Sociaal Domein


Internetconsultatie over nieuwe vorm geschillenbeslechting sociaal domein

Er zijn plannen voor een nieuwe vorm van geschillenbeslechting in
het sociaal domein.
Die nieuwe vorm zou meer moeten aansluiten bij de vraag van burger
èn in één
instantie tot een oordeel moeten komen. De Rijksoverheid heeft dit
plan voor consultatie
vrijgegeven. Reageren kan via internet. Zie voor meer info dit
bericht (bron: Schulinck);
in het bericht staat een link naar de reactiepagina en een beschrijving
van het plan.

Divers


Langdurige zorg wil eerder ontslagen medewerkers weer terug

Zorginstellingen hebben op dit moment moeite om de vacatures in te
vullen. Er komt
nu een campagne om medewerkers die in de afgelopen jaren door
bezuinigingen
zijn ontslagen, te vragen om weer terug te komen naar de zorg. Zie
voor meer info
dit bericht.


Kansen grijpen bij komende gemeenteraadsverkiezingen

Ieder(in) heeft een pamflet en een informatieblad gemaakt die lokale
belangenbehartigers
kunnen helpen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018.
Die stukken zijn te vinden via dit bericht (bron: Ieder(in)).

