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onderwerp 
beantwoording schriftelijke vragen van SP over mondkapjes (art. 38 RvO) 

Geachte leden van de raad, 

We hebben u toegezonden de door een lid van de fractie SP, met toepassing van artikel gS van het 
Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde schriftelijke vragen, ingeboekt onder 
nummer 20.005512, betreffende mondkapje voor de minima. 

Overeenkomstig artikel gê, lid 4 van het Reglement treft u bijgaand aan een afschrift van onze 
antwoordbrief die is gezonden aan vragensteller. 

Hoogachtend, 
burgemeeste ethouders van Emmen, 
de gemeent secreta de burgemeester, 
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onderwerp 
Schiftelijke vragen over mondkapjes voor de minima 

Geachte heer Moinat, 

Bij uw brief van 24 oktober 2020 heeft u, op basis van artikel gê van het Reglement van Orde 
voor de vergaderingen van de raad, een tweetal vragen gesteld inzake "mondkapjes voor de minima". 

Hierna zullen wij deze vragen beantwoorden. 

Vraag 1. 
1. Is het college het met de SP eens dat de verplichting tot het dragen van mondkapjes een relatief 
grote impact heeft op de bestedingsruimte van minimagezinnen? 

Antwoord 
Op het moment van vraagstellen bestond de plicht tot het dragen van een mondkapje niet. Zoals u in de 
brief aangeeft is er tijdens de persconferentie op 13 oktober wel een dringend advies gegeven om 
mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Dit kan bijdragen aan de bestrijding van het 
verspreiden van het COVID-19 virus. De kosten zijn beperkt te noemen, maar als iemand weinig heeft 
te besteden kan deze uitgave toch relatief groot zijn. 

Dat kan een ongewenste drempel vormen voor het opvolgen van het dringend advies. In de Tijdelijke 
wet maatregelen COVID-19 (hierna ook: Twm) zal naar verwachting de mogelijkheid ontstaan om het 
dringend advies om te zetten in een verplichting. 

Vraag 2. 
Is het college voornemens om gratis mondkapjes te verlenen aan minimagezinnen of hiervoor een 
financiële compensatie in het leven te roepen? 
Zo ja, op wat voor manier en wanneer gaat zij dat doen? 
Zo nee, waarom niet? 
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Antwoord 
Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de media zijn wij vanaf het begin van de Coronacrisis al actief 
geweest in het bevorderen van het maken en verspreiden van mondkapjes. In dat verband verwijzen we 
bijvoorbeeld naar het initiatief om door 50/50 workeenter mondkapjes te maken. Ook heeft de 
voedselbank al enige tijd mondkapjes verstrekt. 
Omdat wij via de voedselbank niet alle minima bereiken en wij wel graag de financiële drempel 
wegnemen voor het aanschaffen en dragen van mondkapjes, hebben wij besloten vanuit het budget 
minimabeleid daarvoor middelen vrij te maken. De komende tijd zullen wij uitwerken hoe wij de 
doelgroep zo goed mogelijk kunnen faciliteren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeest en wouders van Emmen, 
de gemeen esecretaris, de burgemeester, 

<"," 

M. Plantinga-Leenders 

~p 
JI.F:" van Oosterhout s.:> 


