
 
 
 
 
Aan mevrouw M. Gras 
Gemeente Borne 
Postbus 200 
7620 AE Borne 
 
 

 
Geachte mevr. Gras, 

 

Op 14 juni hebben we op uw verzoek een gesprek gehad over het voorstel voor de algemene 

voorziening Was-en Strijkservice die de gemeente Borne wil gaan invoeren en aanbieden aan alle 

inwoners.  

 

Tijdens het gesprek zijn de volgende opmerkingen en aanbevelingen aan de orde geweest: 

 

• Het is een duidelijk verhaal en het past in de Visie van de gemeente Borne, het sluit aan bij het 

Programmaplan Sociaal domein en de Beheersmaatregelen. Het past eveneens in “Mijn Borne 

2030” en in de ambitie zoals die is vastgesteld door de Raadswerkgroep Sociaal domein. 

Positief is ook de link met de Participatiewet. 

• Tijdens het gesprek is de zorg uitgesprokken die binnen de adviesraad sociaal domein leeft met 

betrekking tot de capaciteit van het Team Sociaal Domein. De adviesraad is bezorgd dat deze 

extra taak (het opzetten van de W&S service i.s.m. HoiService) zal resulteren in vertraging van 

andere essentiële taken in het sociaal domein, 

• De adviesraad vindt het belangrijk dat, zeker in deze tijd van extreem stijgende kosten van 
levensonderhoud, cliënten met een (her)indicatie huishoudelijke ondersteuning was verzorging 
niet meer gaan betalen dan de tariefrichtlijnen van het NIBUD (voor dit jaar € 5,00 per waszak), en 
dat deze richtlijn ook gevolgd wordt ingeval van bijstelling van deze kostenpost in de toekomst.  

• Geadviseerd wordt om in hoofdstuk 1.3 “ervaringen andere gemeenten…” ook te melden welke 

“niet financiële” ervaringen zijn. De focus ligt nu alleen op de financiële component (lees 

bezuinigingen). 
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• De adviesraad is blij dat er tussentijds wordt gemonitord om de ontwikkeling te volgen.  

• In het gesprek is benadrukt dat goede communicatie essentieel is.  Daar ligt een belangrijk 

aandachtspunt voor de gemeente Borne. 

• Tot slot wil de adviesraad tijdig de gewijzigde verordening Wmo en de gewijzigde beleidsregels 

ontvangen, zodat er voldoende tijd is om die te beoordelen. 

 

 

De adviesraad gaat ervan uit dat de onderwerpen die zijn besproken op 14 juni aanleiding zijn om die 

mee te nemen bij het vaststellen van het definitieve voorstel. De adviesraad heeft daarom 

aangegeven dat een formele reactie niet nodig is. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

Jieles van Daalen  

secretaris Adviesraad Sociaal Domein Borne 


