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Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel gê, lid 2 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van de raad, treft u bijgevoegd een aantal schriftelijke vragen aan, ingediend
door de heer Moinat van de raadsfractie SP.
De vragen hebben betrekking op het verlenen van gratis mondkapjes voor de minima.
Van de schriftelijke beantwoording wordt u te zijner tijd in kennis gesteld.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen
namens dezen,
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Schriftelijke vragen aan het college van B&W
Onderwerp: Mondkapjes voor de minima
Tijdens de persconferentie van 13 oktober heeft het kabinet gemeld dat er een mondkapjesplicht
komt in de openbare ruimte. Eerder, toen het nog slechts om een dringend advies ging, is er al voor
gezorgd dat via de voedselbank mondkapjes verdeeld werden. Met de aangekondigde 'plicht'
ontstaat er een nieuwe situatie. Volgens de SP is een verplichting een extra last voor de minima en
zou gekeken moeten worden hoe minima voorzien kunnen worden van gratis mondkapjes. Daarom
heeft de SP de volgende vragen:
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?
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?

Zwartemeer, 14 oktober 2020
Namens de fractie van de SP,

Wim Moinat,
De Blokken 45,
78940 Zwartemeer

