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Raadsinformatiebrief

Onderwerp
Gratis mondkapje en zelftest voor mensen met een laag inkomen.
Datum
7 december 2021

Geachte leden van de raad,
Aanleiding
Zoals u waarschijnlijk weet heeft het kabinet het dragen van een mondkapje verplicht gesteld
op alle publieke locaties binnen. Ook adviseren zij dringend om een zelftest te doen als
mensen op bezoek gaan of ontvangen. Ook als men volledig is gevaccineerd. Dit omdat het
belangrijk is om zichzelf en anderen te beschermen tegen Covid-19 en om gezond te blijven.
Vandaar dat de Stuurgroep corona met de vraag is gekomen om in het kader van corona een
aantal mondkapjes en zelftesten gratis ter beschikking te stellen aan huishoudens met een
laag inkomen. Dit sluit ook aan bij de motie die eind 2020 door u is aangenomen inzake het
gratis verstrekken van mondkapjes aan minima.
Besluit
Voor huishoudens met een laag inkomen is de aanschaf van mondkapjes en zelftesten een
behoorlijke kostenpost. Vandaar dat wij in onze vergadering van 7 december 2021 het
volgende hebben besloten:
1. Eén doos van 50 mondkapjes en 4 zelftesten per huishouden;
2. Gratis verstrekken;
3. Huishoudens met een laag inkomen (er zijn in Laarbeek 400 huishoudens met een
inkomen tot aan de lage inkomensgrens, zie armoede- en minimabeleid);
4. Geen controle (laagdrempelig, lage uitvoeringskosten, ook mensen met een laag
inkomen die niet in beeld zijn (geen P-wetuitkering, geen inkomensverklaring, geen
minimaregeling) komen in aanmerking);
5. Uitgifte via receptie gemeentehuis en dorpshuizen.
6. Communiceren via gemeentelijke website, artikel MLK, FB-pagina, Sociaal Team
Laarbeek, Radio Kontakt, mail aan maatschappelijke partners.
Wij hopen zo spoedig mogelijk te kunnen starten met het gratis verstrekken, maar we zijn
hierbij wel afhankelijk van de levering van de spullen.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek
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