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Ongevraagd advies was en strijkgoed
Geacht college B&W en raad Emmen,
De OSOG heeft met verbazing kennis genomen van o.a. onze achterban dat de was en strijkgoed service met
ingang van 1 mei niet meer thuis wordt gedaan maar uitbesteed.
In het verleden is al veel gekort op de schoonmaak uren die de mensen kregen en wij zijn bevreesd dat dit
nog niet het einde is.
Een schoon en leefbaar huis komt hierdoor steeds meer onder druk te staan.
Veel mensen die gebruik maken van de was en strijkservice zullen extra kleding aan moeten schaffen om
niet zonder te zitten. Bovendien dient de was volgens het wasvoorschrift gewassen worden en ook
hygiënisch om krimp e.d. te voorkomen.

De OSOG vraagt zich tevens af of de mensen in het verleden niet een indicatie hebben gekregen voor de
was en strijkgoed service van de WMO of de Toegang en of daar zo maar van afgeweken kan worden,
zonder overleg met de adviesraden.
Door deze maatregel in te voeren zal het vertrouwen in de overheid, naar wij vrezen, alleen maar verder
afnemen.
De OSOG zou het college van B&W dan ook willen aanbevelen het standpunt over de was en strijkgoed
service te willen heroverwegen. Indien niet het geval mocht zijn geeft de OSOG een negatief advies.
Graag zou de OSOG op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.
Namens de OSOG,
Johan Schrik, secretaris
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Geacht college B &W en raad Emmen,
Hierbij een ongevraagd advies van de OSOG betreft wassen en strijken,
met vriendelijke groet,
Johan Schrik, secretaris
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