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Motie mondkapjes en zelftesten voor minimagydhe
)

Constaterende dat:
Het dragen van een mondkapje (ook wel mondneusmasker) verplicht is op alle publieke
locaties binnen, zoals in de supermarkt, de bibliotheek en in het middelbaar beroepsonderwijs
en hoger onderwijs; ook als iemand gevaccineerd is en op plekken waar een
coronatoegangsbewijs geldt;
De rijksoverheid adviseert om medische mondkapjes van minimaal type Il te gebruiken;
Het ministerie van VWS gratis mondkapjes beschikbaar heeft gesteld aan inwoners met lage
inkomens via gemeenten, in het kader van het armoedebeleid;
Daarnaast voor deze doelgroep eind vorig jaar 2 miljoen zelftesten beschikbaar zijn gesteld,
waar nog eens 8 miljoen zelftesten bijkomen voor de komende maanden;

Overwegende dat:
Veel mensen met een laag inkomen niet weten dat ze gratis mondmaskers en zelftesten
kunnen krijgen;
Mensen op of rond het minimum ook recht hebben om elkaar te kunnen beschermen middels
een mondkapje en zichzelf te kunnen testen;

Verzoekt het college om:
Om ervoor te zorgen dat iedereen die in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit het
armoedebeleid kan beschikken over:

• Één mondkapje per persoon per dag uit een huishouden uit de doelgroep;
• Twee zelftesten per persoon per week uit een huishouden uit de doelgroep;

Hierover zorgvuldig en uitgebreid te communiceren naar de doelgroep, via de
gemeentepagina en via de gemeentelijke instanties waarbij deze doelgroep al in beeld is;
Indien de verstrekte middelen uit de Rijksoverheid niet voldoende blijkt, dit vanuit eigen
middelen aan te vullen;
Te onderzoeken hoe de groep die net buiten de armoederegelingen valt, maar toch te maken
heeft met beperkt budget, ook gebruik zou kunnen maken van door de gemeente beschikbaar
gestelde zelftesten en mondmaskers,

en gaat over tot de orde van de dag.

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 27 januari 2022;
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