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Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie PvdA-GroenLlnks
d.d. 6 oktober 2020 inzake mondkapjes en handgel voor minima

Geachte leden,
Door de fractie PvdA-GroenLlnks zijn op 6 oktober 2020 vragen gesteld met betrekking tot
mondkapjes en handgel voor minima.
Onderstaand ontvangt u de beantwoording op deze vragen. Onder iedere vraag staat het
antwoord.
Zoals ons allen bekend adviseert de landelijke overheid dringend om in 'publieke binnenruimtes'
mondkapjes te dragen. Daarnaast wordt ook het gebruik van desinfecterende handgel sterk
aangemoedigd sinds het uitbreken van de coronacrisis. Ook in onze gemeente zijn de
maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Voor het zo
adequaat mogelijk opvolgen van deze adviezen geldt onder andere dat de zogenaamde
wegwerpmondkapjes na één keer gebruiken moeten worden weggegooid. Dit betekent, zeker
voor gezinnen met kinderen die naar de middelbare school gaan, dat onze inwoners per week
behoorlijk wat mondkapjes zullen verbruiken en moeten aanschaffen. Voor gezinnen die
normaliter al ieder dubbeltje moeten omdraaien, kunnen deze extra uitgaven voor hygiëne van
grote impact zijn. PvdA-GroenLlnks is van mening dat inkomen nooit een belemmering mag zijn
om mee te kunnen doen in onze samenleving.
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Is het college het met ons eens dat inkomen nooit een belemmering mag zijn voor een veilige en
gezonde leefsituatie van onze inwoners? Zo nee, welk argument heeft het college hiervoor?
Antwoord:
Ja. Het college is het eens dat het inkomensniveau van onze inwoners geen belemmering mag zijn
voor een veilig en gezond leefklimaat.
Is het college bereid de inwoners met de laagste inkomens, de rruruma, mondkapjes en/ of
handgel aan te bieden om hen zo te helpen zich preventief te beschermen tegen het coronavirus?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Ja. De gemeente Vught heeft vanuit de Voedselbank in 's-Hertogenbosch de vraag ontvangen of
Vught wil bijdragen aan het uitdelen van mondkapjes bij de voedselpakketten van Vughtse
inwoners. Zij heeft hier positief op gereageerd en met de V oedselbank afgesproken om bij de
voedselpakketten twee stoffen mondkapjes per persoon vanaf 12 jaar uit te delen.
Welke andere oplossing ziet het college dan om de minima in onze gemeente tegemoet te komen
bij deze extra uitgaven?
Antwoord:
De gemeente Vught heeft het netwerk Armoede gevraagd hoe de minima-doelgroep te
ondersteunen met gratis mondkapjes omdat dit, vanwege de kosten, een zeer essentiële
ondersteuning zou zijn. Om de minima-doelgroep zo goed mogelijk te bereiken wil de gemeente
bij maatschappelijke partners zoals Leergeld, Vluchtelingenwerk, Jongerenwerk Vught, etc.
mondkapjes verspreiden. Zodat de minima-doelgroep ze daar kan ophalen (zie beantwoording
volgende vraag).
In de gemeente Vught zijn diverse plekken waar inwoners met lage inkomens terecht kunnen
voor hulp, bijvoorbeeld de Voedselbank. Is het college bereid in gesprek te gaan met
maatschappelijke partners voor een veilige distributie van mondkapjes en handgel? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord:
Ja. De gemeente heeft nauw contact met de verschillende maatschappelijke partners. Samen met
het netwerk Armoede hebben we besloten om mondkapjes ter beschikking te stellen aan de
minima-doelgroep. We gaan dit met hulp van onderstaande organisaties uitvoeren.
o Maatschappelijk werk
o Jongerenwerk Vught
o Stichting MariTon
o Vincentius vereniging
o Stichting Leergeld
o Vluchtelingen Werk
o Gemeentekantoor
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Tevens adviseren de maatschappelijke partners die de minima-doelgroep ondersteunen, dat het
belangrijk is om uitleg te geven over hoe men een mondkapje effectief moet gebruiken. Op de
site van de rijksoverheid staat informatie in de vorm van posters en flyers. Hierop wordt uitleg
gegeven hoe mondkapjes te gebruiken. We gaan deze informatie/uitleg verspreiden bij de
uitreiking van de mondkapjes.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris, ~

de burgemeester,

drs. H.C. de Visch Eybergen

R.J. van de Mortel
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