
 

 

Van: Colinda Zonneveld  
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 14:33 
Aan: Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl> 
Onderwerp: Gestegen kosten in Coronatijd voor minima 

 

Geachte griffier T.a.v. de griffier mevr. E. Hulspas-Jordaan, 

 

Hierbij het verzoek, namens de FNV en in het bijzonder Lokaal FNV Bollenstreek, of u de leden van de 

gemeenteraad deze brief kan doen toekomen. 

 

Het gaat hier onder andere om een actie van de FNV voor een compensatie van de minima, in 

verband met de gestegen kosten van levensonderhoud als gevolg van de coronacrisis.  

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het Lokaal FNV Bollenstreek, 

 
Rien Arrachart - Voorzitter 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Pegasusweg 200 Postbus 8696  T  088-368 02 76 

3067 KX Rotterdam 3009 AR Rotterdam  I   fnv.nl 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Vanuit de FNV maken we ons, naast alle werk gerelateerde coronazaken, zorgen over de 
extra kosten voor minima in deze coronatijd. Voor mensen met een kleine portemonnee 
is het leven door velerlei oorzaken duurder geworden. Het verlies van werk en daaraan 
inherent het inkomen, het moeten laten bezorgen van  de boodschappen bij ziekte,  
aanschaffen van mondkapjes etc.  Daarbovenop komen nog een aantal extra zorgkosten 
die verband houden met de coronacrisis. 
 
Door de coronacrisis zijn de afgelopen periode ziekenhuisbehandelingen van 
honderdduizenden patiënten uitgesteld. Deze patiënten gaan daardoor mogelijk extra 
betalen. Dat komt omdat in sommige gevallen het eigen risico van zowel 2019 als 2020 
wordt aangesproken. Het DBC is aangemaakt in 2019 en blijft maar 6 maanden geldig. Als 
je dus niet binnen die 6 maanden met de behandeling klaar bent, dan wordt er nu in 2020 
een nieuwe DBC aangemaakt en wederom op je eigen risico geboekt.  
 
De Armoede Coalitie (FNV is hier onderdeel van) heeft  het kabinet verzocht om mensen 
die rondom het minimuminkomen verkeren,  uit te zonderen van het betalen van het 
eigen risico. Helaas wil het kabinet hier geen gehoor aan geven. Wij vragen u om in uw 
raad hier aandacht voor te vragen en wellicht een regeling hiervoor vanuit de Bijzondere 
Bijstand in te regelen,  in het geval  mensen hierdoor in de problemen komen. 
 
Op veel plekken moeten burgers mondkapjes dragen.  
Een mondkapje kost circa 1 euro per stuk. Dat betekent zeker 30 euro per maand per 
persoon (Gemiddeld gebruik wordt zelfs op 2 of 3 per dag geschat). Mensen op of rond 
het minimum hebben het financieel al extra zwaar nu en deze extra kostenpost kan daar 
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niet bij. Het is bovendien in ons aller belang dat de mondkapjes gedragen worden om 
verdere besmettingen te voorkomen. 
 

Vanuit de FNV vragen wij uw aandacht voor deze problematiek.  Wilt u de mogelijkheid 
bekijken  om een financiële vergoeding beschikbaar stellen voor de mondkapjes voor 
minima vanuit bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, maar liever nog een algemene 
tijdelijke regeling. Of desnoods alle minima 5 stoffen, uitwasbare mondkapjes te 
schenken. Dat zou heel veel mensen wat lucht geven.  
 
Inmiddels is op 12 oktober 2020 een motie aangenomen in de Tweede Kamer  over het 
beschikbaar stellen van de mondkapjes aan mensen met een smalle beurs. 
In zijn brief van 13 oktober geeft staatssecretaris Van ’t Wout aan, dat hij de uitvoering 
hiervan aan gemeenten overlaat. 
 
Inmiddels zijn veel gemeenten hiermee aan de slag gegaan o.a. Zaanstad, Huizen, Bergen-
op-Zoom, Zeewolde, Brummen, Steenbergen, Tilburg, Rotterdam, Waalre, Delfzijl, 
Duiven, Westervoort, Helmond, Deurne, Assen, Heusden, Ooststellingwerf, Langedijk.  
De meeste stoffen en uitwasbare mondkapjes worden vaak gedistribueerd via de 
voedselbank, fondsen of andere maatschappelijke partners van de gemeenten. 
Er zijn ook  gemeenten die de mondkapjes naar de voor hen bekende minima versturen. 
De enigszins omslachtige procedure voor bijzondere bijstand kan op die manier 
voorkomen worden.  
 
We realiseren ons terdege, dat ook uw gemeente financieel gezien nu een moeilijke tijd 
tegemoet gaat. Toch hopen we dat u hier aandacht aan wilt schenken, zeker gezien het 
feit dat er nu een motie hieromtrent  is aangenomen in de Tweede Kamer. 
Bij voorbaat danken we u voor uw medewerking.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Lokaal FNV Bollenstreek 
Rien Arrachart -  Voorzitter 
Mailadres: qcmarrachart@hotmail.com 
Telefoon: 06-24598865 
Zuiderkruis 171 

2163 AE Lisse 

Tel: 0252 414 149 

 

 

https://www.armoedecoalitie-utrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/oproep-beperk-financiele-

gevolgen-corona-voor-kwetsbaren.pdf 

 

https://persberichtenrotterdam.nl/blog/persbericht/mondkapjes-voor-rotterdammers-met-laag-

inkomen/ 
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