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Betreft: Ongevraagd advies “ Wijziging was- en strijkvoorziening Wmo 2015 ”.
Geacht College,
Met de wijziging was- en strijkvoorziening Wmo 2015 wordt de was– en strijkvoorziening uit de
maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning gehaald en opgezet als een algemene voorziening,
waarvoor een eigen bijdrage van € 9,00 per uur in rekening wordt gebracht.
Om juridische redenen adviseren wij u om wassen en strijken niet als algemene voorziening te organiseren.
Toelichting:
Volgens de wet is een algemene voorziening : aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand
onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en
dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning en dit is volgens ons niet van toepassing op het wassen en
strijken.
Een maatwerkvoorziening is volgens de wet een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden
van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen, ten behoeve van zelfredzaamheid : in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke
algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden, waar volgens
ons het wassen en strijken toehoort.
Wij zijn daarom van mening dat het wassen en strijken nog steeds tot regulier huishoudelijke werk hoort en
dus een maatwerkvoorziening is, dientengevolge onder de zorgplicht van uw college valt en daarom ten
onrechte niet in de verordening is opgenomen.
Bovendien past een afrekening op basis van bestede tijd niet bij een algemene voorziening, alleen al niet
omdat de vereiste tijd in hoge mate wordt bepaald door de over te nemen activiteiten, hoeveelheid, graad
van vervuiling, de textielsoort van de was e.d. ; deze factoren zijn sterk afhankelijk van de concrete situatie,
waarmee volgens de wettelijke definitie, van een maatwerkvoorziening sprake is.
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