Vught, 6 oktober 2020
Aan:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught
Betreft: Schriftelijke vragen PvdA-GroenLinks betreffende mondkapjes en handgel voor
minima
Geacht College,
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-GroenLinks is van mening dat inkomen nooit een belemmering mag zijn om mee te
kunnen doen in onze samenleving.
Onze fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:
1.
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?
2.
a) Is het college bereid de inwoners met de laagste inkomens, de minima, mondkapjes
en/of handgel aan te bieden om hen zo te helpen zich preventief te beschermen tegen
het coronavirus? Zo nee, waarom niet?
b) Welke andere oplossing ziet het college dan om de minima in onze gemeente
tegemoet te komen bij deze extra uitgaven?
3.
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?
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