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Onderwerp: Proces wijziging wassen en strijken

Geachte leden van de gemeenteraad,
Tijdens de vergadering van de commissie op 12 maart 2019 heeft de heer Gerth namens het CDA
vragen gesteld over de brief die is verzonden aan cliënten die op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning een indicatie hebben voor wassen en strijken. In deze brief staat
informatie over de wijziging van het wassen en strijken. De heer Gerth heeft onder andere de
vraag gesteld waarom de raad niet is geïnformeerd over de huidige wijziging.
Met de brief van 5 december 2017 met als onderwerp: 'extra aanvulling HHT-middelen 2018' bent
u op de hoogte gebracht van het proces. In deze brief is onder andere aangegeven dat met de
hoofdaanbieders wordt toegewerkt naar een structurele oplossing aangaande 'wassen en
strijken'. De oplossing is gevonden in de was en strijkservice zoals beschreven in de brief. Gelet op
het feit dat wij u hebben meegenomen in het voortraject, had het op onze weg gelegen om u ook
over de uitgaande brief te informeren. Hier hadden wij vollediger in kunnen zijn.
Voor nu is de stand van zaken als volgt. De antwoordkaarten kunnen tot 20 maart 2019 worden
ingestuurd. Aan de hand van de ontvangen antwoordkaarten wordt door de hoofdaanbieders een
inventarisatie gemaakt hoeveel inwoners gebruik willen blijven maken van de was- en strijkservice.
We hebben signalen gekregen dat inwoners vragen hebben over de uitvoering van de was- en
strijkservice. Inwoners met vragen kunnen zich richten tot de hoofdaanbieders. De
hoofdaanbieders kijken samen met de inwoner welke oplossingen mogelijk zijn.
Als gemeente houden wij het proces nauwlettend in de gaten en vindt er op structurele basis
overleg plaats met de hoofdaanbieders. Wij zullen u over de voortgang van het proces actief
informeren.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
G.P. Rink, wethouder van Economie, WMO en Emancipatie

