Geachte raads- en commissieleden,
Zoals u al weet is er in de afgelopen weken vanuit verschillende organisaties veel aandacht
geweest voor de nieuwe was- en strijkdienst. Ook tijdens de commissie- en raadsvergadering is de
wijziging van de uitvoering van het wassen en strijken aan de orde geweest. In de afgelopen tijd
zijn gesprekken gevoerd met deze organisaties en met de hoofdaanbieders. Zoals u weet, is
besloten om de invoering van de nieuwe was- en strijkdienst uit te stellen.
Cliënten die binnen de schoonmaakondersteuning
die een indicatie hebben voor het wassen en
strijken hebben op 4 maart 2019 een brief ontvangen. In deze brief zijn zij geïnformeerd over de
wijziging van de uitvoering van het wassen en strijken per 1 mei 2019.
Cliënten die een indicatie voor het wassen hebben, ontvangen bijgevoegde brief waarin zij
geïnformeerd worden over het uitstellen van de was- en strijkdienst.
april 2019) op de post.
Zoals toegezegd houden wij u op de hoogte van het verdere proces.
Met vriendelijke groet,
G.P. Rink
Wethouder Economie, WMO en emancipatie
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Was- en strijkdienst

Geachte heer/mevrouw,
Begin maart 2019 heeft u van ons een brief ontvangen. Hierin stond dat het wassen en strijken vanaf
1 mei 2019 anders georganiseerd gaat worden. Wij hebben besloten om dit voorlopig nog niet te doen.
De afgelopen weken is er vanuit verschillende organisaties veel aandacht geweest voor de nieuwe was- en
strijkdienst. Wij zijn met deze organisaties in gesprek geweest. Uit deze gesprekken en na overleg met de
hoofdaanbieders is gekomen dat wij het invoeren van de nieuwe was- en strijkdienst uitstellen. Dit geldt
voor iedereen die op dit moment een indicatie voor het wassen en strijken heeft. We hebben namelijk
nog wat meer tijd nodig om de was- en strijkdienst zorgvuldig uit te kunnen voeren. We weten nu nog
niet precies hoe lang we hiervoor nodig hebben.
Wat betekent dit voor u?
In de uitvoering van het wassen en strijken verandert er voorlopig niets voor u. Uw huishoudelijke hulp
blijft dit voorlopig voor u doen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn over de nieuwe was- en strijkdienst,
krijgt u hier zo snel mogelijk bericht van.
Meer informatie
Heeft u vragen over deze brier? Neem dan contact op met uw hoofdaanbieder.
Contactgegevens hoofdaanbieders
• AtHomeFirst:
088-3210155
• Cosis (voorheen Promens Care): 088-8789200
• Dokter Schoonmaakorganisatie: 0591-631186
• Thalia Thuiszorg:
0591-745044

(Emmen Noord en Emmen Oost)
(Emmen Zuid)
(De Blokken en De Monden)
(De Velden)
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