
Aan Fractie PvdA Bezoekadres:
Staringstraat 25, 
Gendringen
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
Fax: (0315) 292 293
E-mail: info@oude-
ijsselstreek.nl
Internet: www.oude-
ijsselstreek.nl

Uw kenmerk:    Verzenddatum: 18 november 2020
Ons kenmerk: 

Onderwerp: Schriftelijke  vragen
Inzake mondkapjes Gülden Siner

Beste,

Op 22 oktober heeft u schriftelijke vragen gesteld over het dringende advies van het kabinet om in 
openbare ruimtes mondkapjes te dragen. 

Voor de beantwoording van uw vragen verwijs ik u naar ons memo dat wij aan de raad hebben 
gestuurd op 23 oktober (20-388) en naar onze beantwoording van vragen van de Rooie Vrouwen over 
dit besluit (20-396b). Beide zijn ontsloten in het RIS. 

In het memo aan de raad van 23 oktober geven we een korte toelichting op ons besluit van 20 oktober 
om alle inwoners boven de 12 jaar een gratis uitwasbaar mondkapje te verstrekken. We verwachten 
dat de mondkapjes eind november/begin december worden bezorgd. Voor de tussenliggende periode 
kiezen we voor maatwerk. Dat betekent dat inwoners die geen mondkapjes kunnen aanschaffen en 
daardoor problemen ervaren, zich bij de gemeente kunnen melden. Wij zullen dan ervoor zorgdragen 
dat zij voor de komende periode over voldoende mondkapjes kunnen beschikken. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

Marijke Verstappen Otwin van Dijk
Secretaris burgemeester

mailto:info@oude-ijsselstreek.nl
mailto:info@oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl


Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek
Kortestraat 9
7071 CW Ulft

Bezoekadres:
Staringstraat 25, 
Gendringen
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
Fax: (0315) 292 293
E-mail: info@oude-
ijsselstreek.nl
Internet: www.oude-
ijsselstreek.nl

Uw kenmerk:    Verzenddatum:
Ons kenmerk: 163658

Onderwerp:

Beste mevrouw Nijland en mevrouw Gerritsen,

Op 25 oktober heeft u ons een brief gestuurd over snellere verzending van mondkapjes en verstrekken 
van gratis wegwerp mondkapjes. Hieronder vindt u onze reactie. 

We zijn blij dat u enthousiast bent over ons besluit om aan alle inwoners boven de 12 jaar een gratis 
stoffen, uitwasbaar mondkapje te verstrekken. Door hiervoor te kiezen, en niet alleen mondkapjes te 
verstrekken aan inwoners met een kleine beurs, is de levertijd langer geworden. We hebben namelijk 
nu ruim 35000 mondkapjes nodig. De levering van zo’n grote hoeveelheid neemt enige tijd in beslag. 
En dat geldt logischerwijs ook voor het verpakken en per post verzenden. Voor zowel de levering als 
de verzending hebben we bewust gekozen voor lokale bedrijven. Uiteraard houden we een vinger aan 
de pols, en zullen we, als dat kan, de doorlooptijd versnellen.

Voor de tussenliggende periode, de komende weken, kiest het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) voor 
maatwerk. Dat betekent dat inwoners die geen mondkapjes kunnen aanschaffen en daardoor 
problemen ervaren, zich bij de gemeente kunnen melden. Wij zullen dan ervoor zorgdragen dat zij 
voor de komende periode over voldoende mondkapjes kunnen beschikken. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders,

Marijke Verstappen Otwin van Dijk
Secretaris burgemeester
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Memo 

Aan: Gemeenteraad  

Cc:  

Van: college van B&W 

Datum: 23 oktober 2020 

Kenmerk:  

Onderwerp: Mondkapjes voor alle inwoners 

 
 
Mondkapjes voor alle inwoners 
 

Dinsdag 20 oktober hebben we als college besloten om aan alle inwoners boven de 12 jaar een 
stoffen mondkapje te verstrekken. Door mondkapjes aan alle inwoners uit te delen, willen we bij 
iedereen het belang van het dragen van een mondkapje benadrukken. We kiezen er bewust voor om 
niet alleen aan inwoners met een minimum inkomen een mondkapje te verstrekken, want het dragen 
van een mondkapje is belangrijk voor de gezondheid van alle inwoners. Vanuit milieuoverwegingen 
kiezen we voor een stoffen, uitwasbaar, mondkapje in plaats van een wegwerp mondkapje dat 
eenmalig te gebruiken is. De wegwerp mondkapjes zorgen voor veel afval en zwerfafval.  
 
We verzenden de mondkapjes aan onze inwoners per post. We zullen een begeleidende brief daarbij 
voegen waarin we het belang van het dragen van een mondkapje zullen uitleggen en toelichten waar 
mensen een mondkapje moeten dragen en hoe ze moeten omgaan met een stoffen mondkapje. 
Uiteraard sluiten we aan bij de dan geldende corona-maatregelen.  
De mondkapjes worden geleverd door een lokaal bedrijf, Stravers uit Ulft. SB-Post in Doetinchem 
verzorgt de verzending. We verwachten dat de levering en verzending van de mondkapjes circa 5 
weken in beslag neemt.  
 
 
 

 



Silvolde, 22 oktober 2020  

 

 

Geachte college van burgemeester en wethouders, 

Door recente besluitvorming van het kabinet omtrent coronamaatregelen hebben steeds meer 

openbare ruimtes, winkels en scholen een mondkapjesplicht ingesteld.  Voor mensen met een 

minimuminkomen kan het stevige financiële gevolgen hebben om gehoor te kunnen geven aan de 

oproep om mondkapjes te gaan dragen. Om deze reden ben ik van mening dat u met spoed zorg 

dient te dragen dat inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek die een minimum inkomen en/of 

lager inkomen hebben de beschikking krijgen over dit beschermingsmiddel. Ik heb de sterke 

overtuiging dat het ondersteunen van deze doelgroep een belangrijke bijdrage zal leveren aan de 

bestrijding van het COVID-19-virus binnen onze gemeente. 

 

Mijn vragen naar aanleiding van het bovenstaande zijn: 

1. Bent u van mening dat iedereen mondkapjes tot zijn/haar beschikking moet kunnen hebben 

om zichzelf en anderen te kunnen beschermen en dat recht niet ontnomen mag worden?; 

2. Bent u van mening dat het niet hebben van voldoende financiële middelen geen reden mag 

zijn om een dergelijk advies op te kunnen volgen?; 

3. Valt het gratis verstrekken van mondkapjes onder kosten welke door het 

Rijk aan de gemeente vergoed kunnen worden?; 

4. Bent u bereid te onderzoeken op welke manier de verstrekking van de mondkapjes aan de 

genoemde doelgroep, met inachtneming van de geldende COVID-19 regels, op een 

verantwoorde wijze gerealiseerd kan worden? Bent u van mening dat in dit proces de  

Voedselbank,  Mini Manna, Sociaal Werk, scholen en zorgaanbieders (met dagbesteding 

mondkapjes laten maken) ingezet kunnen worden? 

5. Binnen welke termijn kan de hierboven genoemde verstrekking van de mondkapjes 

gerealiseerd worden? 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de PvdA fractie Oude-IJsselstreek 

 

G. Siner-Sir 

Raadslid PvdA 
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