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In het kader van de Coronamaatregelen en het daarbij behorende advies tot het dragen van mondkapjes in 
openbare ruimtes, aan minima en hun kinderen vanaf 12 jaar, 2 gratis mondkapjes verstrekken, om de in dit voorstel 
genoemde reden.
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Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Personen met een (bijstands)uitkering via de gemeente en hun gezinsleden vanaf 12 jaar. 
Personen die in 2020 bijzondere bijstand hebben ontvangen en hun gezinsleden vanaf 12 jaar. 
Personen die in 2020 gebruik hebben gemaakt van het kindarrangement en hun kinderen 
vanaf 12 jaar.

Voorgesteld wordt om aan deze minima per persoon vanaf 12 jaar een tweetal wasbare mondkapjes 
te verstrekken. Bij het verstrekken van de mondkapjes kan alleen uitgegaan worden van inwoners die 
bekend zijn bij de gemeente omdat zij een voorziening hebben via de gemeente. Dit betreft de 
volgende inwoners:

In bovengenoemde doelgroep zitten dubbelingen omdat een aantal inwoners meerdere voorzieningen 
naast elkaar ontvangt. Na aftrek van deze dubbelingen, komen in Huizen 1.192 personen in 
aanmerking voor mondkapjes.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Financiën
De prijs per mondkapje bedraagt maximaal € 2,50. Bij 2 mondkapjes per persoon betekent dit een 
totaalbedrag van € 5.960. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van het budget bijzondere 
bijstand, kostenplaats 6141010.

Communicatie
Via de gebruikelijke social media zal aandacht worden besteed aan deze actie.

Argumentatie
Het nieuwe advies over het dragen van mondkapjes en de aanschaf daarvan betekent een extra 
financiële last die voor minima bovenop een vaak toch al krap budget, lastig te dragen kan zijn.

Bijlagen
Niet van toepassing.

Aanleiding
Afgelopen week zijn de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus aangescherpt. Daar is 
ook een dringend advies voor het dragen van mondkapjes in openbare publieke ruimtes, bijgekomen. 
Ook voor middelbare scholieren geldt hetzelfde advies en veel scholen stellen het dragen van 
mondkapjes zelfs al verplicht.
De kosten voor deze mondkapjes vormen een extra financiële last, in het bijzonder voor minima.

Uitvoering en evaluatie
De mondkapjes worden per post met begeleidende brief naar belanghebbenden gezonden.

Kaders
Richtlijnen bijzondere bijstand.


