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PGB 

• VGZ blaast ouderinitiatieven op met zelfbedachte regeltjes. Dat schrijft 

budgethoudersvereniging Naar-Keuze. Meer daarover in dit bericht (bron:Naar-Keuze).  

Wlz 

• Instellingen krijgen mogelijkheden om regeldruk te verminderen. De NZa heeft daarvoor een 

nieuwe experimentele beleidsregel gemaakt. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr) en 

dit bericht (bron:NZa);  

• Welke ‘leveringsvormen’ zijn er mogelijk  in de Wlz? Die mogelijke ‘leveringsvormen’ in de 

Wlz worden beschreven in deze factsheet.  

Wmo 

• Info CAK over eigen bijdrage Wmo in 2020.  In een kort bericht geeft het CAK informatie over 

de veranderingen in de eigen bijdrage Wmo per 2020. 

Wmo/Jeugdwet  

• Overijsselse gemeenten willen € 600 mln. extra van het Rijk.  Dat geld is vooral bestemd om 

de tekorten op de jeugdzorg op te lossen. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). 

• 'Stroppenpot' heeft weinig soelaas geboden. Gemeenten die 2016 en 2017 geld tekort 

kwamen op de Jeugdzorg en de Wmo konden in 2018 (onder voorwaarden) extra geld krijgen 

van het Rijk. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat dit extra geld weinig heeft 

geholpen.  Zie dit bericht. 

Wmo/Participatiewet 

• Simpel switchen van dagbesteding naar werk v.v. De Programmaraad heeft in opdracht van 

SZW een publicatie gemaakt met daarin een 6-tal voorbeelden van gemeenten die bezig zijn 

om de overgang van dagbesteding naar werken (en omgekeerd) goed te organiseren. Die 

publicatie is via dit bericht te vinden. 

Participatiewet 

• Sneller hulp bij beginnende schulden. Dat wil Staatssecretaris Van Ark bereiken door eerder 

gegevensuitwisseling toe te staan. Zij heeft daarvoor een wetsontwerp gemaakt. Zie meer 

over die gegevensuitwisseling en het wetsontwerp dit bericht. 

Jeugdwet  

• Stand van zaken wijziging woonplaatsbeginsel. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp in 

behandeling waarbij dat woonplaatsbeginsel wordt gewijzigd. In deze fase is die behandeling 

nog schriftelijk. Deze week beantwoordde VWS de vragen van Kamerleden over dat 



wetsontwerp (in het jargon ‘Nota naar aanleiding van het verslag’ geheten) en publiceerde 

het een wijziging van het wetsontwerp (‘Nota van wijziging’). Zie voor die stukken dit bericht.  

Wet zorg en dwang (Wzd) 

• Invulling locatieregister Wzd gestart. VWS en TNO zijn gestart met de vulling van het 

locatieregister Wzd. Meer daarover in dit bericht (bron:VGN).  

Divers 

• Zorginstelling Pluryn heeft het financieel moeilijk. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). 

• Vragen over VWS-begroting 2020 beantwoord. In week 44 wordt de VWS-begroting in de 

Tweede Kamer behandeld. Door de Kamer zijn (1103) schriftelijke vragen gesteld over die 

begroting. Die zijn deze week beantwoord. 

• Aandacht voor hulp aan gedetineerden met een licht verstandelijke beperking. Deze week 

besteedden de programma’s Dit is de dag’ en ‘Nieuwlicht’ aandacht aan de hulpverlening 

aan deze groep. Meer daarover in dit bericht (bron:VGN); in het bericht staan links naar de 

uitzendingen. 

• Website over dood voor mensen met een licht verstandelijke beperking. ie website 

(www.allesoverdedood.nl) is gemaakt door zorginstelling Ipse de Bruggen samen met Leer 

Zelf Online (LZO) en bestemd voor mensen met een licht verstandelijke beperking en hun 

omgeving. Meer info in dit bericht (bron:VGN). 

 

 


