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Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel Wmo beschermd wonen

Bezuinigingen langdurige ggz?

Kwaliteitskader langdurige ggz

Wetsvoorstel versterken regie volkshuisvesting

Actieprogramma dakloosheid

Wat kunnen we verwachten in het  komende jaar?
Waar moeten gemeenten op voorbereid zi jn? 
Hoe kunnen ze het  belang van onze cl iënten daarbi j  d ienen?

In januari 2023 stuurt de staatssecretaris van VWS dit wetsvoorstel aan de
Tweede Kamer. Daarna volgt schriftelijke en mondelinge behandeling. Als de
Tweede Kamer voor het wetsvoorstel stemt gaat het naar de Eerste Kamer. Het
wordt spannend of die ook akkoord gaat en of dat op tijd gebeurt: op 1 oktober
2023 zou het wetsvoorstel in het Staatsblad moeten staan om in 2024
ingevoerd te kunnen worden. 

De minister van Langdurige zorg heeft laten weten dat de kosten van langdurige
zorg (Wlz) voor ggz-cliënten de pan uitrijzen. In januari 2023 gaat ze met
Valente, MIND en de Nederlandse ggz in gesprek over maatregelen. Valente
staat pal om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van zorg voor
cliënten gewaarborgd blijft.

In 2023 moet een kwaliteitskader voor de langdurige ggz tot stand komen.
Valente heeft al geruime tijd voorbereidende werkzaamheden daarvoor verricht,
in 2023 gaan we daadwerkelijk aan de slag. Bij dit proces worden alle relevante
landelijke partijen betrokken. In de totstandkoming van het kwaliteitskader
krijgen leden van Valente een groot aandeel.

In 2023 dient de minister van Volkshuisvesting een wetsvoorstel in dat regelt
dat Het Rijk afdwingbare prestatieafspraken kan maken met provincies,
gemeenten, corporaties en marktpartijen over het opvoeren van het tempo,
nieuwbouw en betaalbare woningen. Nationale doelen worden omgezet in
provinciale taakstellingen, regionale woondeals en lokale prestatieafspraken.
Deze zijn niet vrijblijvend. Gemeenten worden verplicht een
huisvestingsverordening en urgentieregeling te maken. In de urgentieregeling
moeten alle doelgroepen van leden van Valente worden opgenomen om sneller
uitstroom uit opvang en beschermd wonen mogelijk te maken.

In 2023 kunnen de gemeenten een doorstart maken met hun aanpak van
dakloosheid. Leden van Valente staan in de frontlinie om uitvoering aan de
plannen te geven en zal de uitkomsten van alle acties scherp in het oog houden.
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http://vng.nl/nieuws/aandachtspunten-voor-kamerdebat-mo-en-bw
https://mindplatform.nl/nieuws/grote-toestroom-wet-langdurige-zorg
https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4148831/nieuws/dat_de_ggz_in_de_wlz_zit_is_geen_gunst_maar_een_recht.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/11/meer-regie-om-woonimpasse-te-doorbreken
https://www.valente.nl/nieuws/valente-bij-presentatie-plan-van-aanpak-dakloosheid/


Zes centrumgemeenten gaan in 2023 aan de slag met opvang en hulp aan
dakloze EU-burgers. De hulp is gericht op voorkomen van verloedering door
dakloosheid en kijken naar de mogelijkheden om een baan te vinden, dan wel
terug te keren naar het land van herkomst. Valente ondersteunt de lobby in de
gemeenten en bevordert kennisuitwisseling tussen opvangorganisaties,
gemeenten en Rijk.
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Meer over Valente Bekijk onze leden

Kwaliteitskader Forensische Zorg wordt in 2023 geïmplementeerd. Het
kwaliteitskader helpt professionals om goede, veilige en gepaste zorg te
leveren. Daarnaast geeft het duidelijkheid aan patiënten en hun naasten, aan de
politiek en aan de samenleving over wat kwalitatief goede forensische zorg is.
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Aanpak dakloze EU burgers

Nationaal Actieprogramma Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend
Gedrag en Seksueel geweld komt eraan

Implementatie Kwaliteitskader Forensische Zorg 

E-learning financiële educatie voor professionals

Naast het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming komt in 2023 ook het
Nationaal Actieprogramma Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en
Seksueel geweld naar gemeenten toe. Zonder samenhang en continuïteit tussen
deze programma's zien onze leden en hun cliënten door de bomen het bos niet
meer.

De E-learning die Valente samen met de lenden aan het ontwikkelen is om
professionals in de (vrouwen)opvang, beschermd wonen en wijkteams meer te
leren over financiën en schulden zal in maart 2023 worden uitgerold.

We nodigen u van harte uit om het gesprek aan te gaan met een van onze leden
in uw regio. Weet Valente te vinden bij vragen.

We wensen u een goed nieuw jaar.

www.valente.nl

Een goed nieuw jaar gewenst

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/13/plan-van-aanpak-kwetsbare-dakloze-eu-burgers
https://www.valente.nl/nieuws/nationaal-actieplan-seksueel-overschrijdend-gedrag-en-seksueel-geweld-de-juiste-kapstok/
https://efp.nl/kwaliteitskader-forensische-zorg
https://www.valente.nl/netwerken/project-e-learning-aanpak-armoede-en-schulden-in-de-mo-bw-vo/
https://www.valente.nl/over-ons/
https://www.valente.nl/over-ons/onze-leden/
https://www.nji.nl/jeugdbescherming/hoe-ziet-de-toekomst-eruit

