Schriftelijke vragen

ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten
Verzonden 22 april 2020

Datum
Uw kenmerk
Ons zaaknummer

dinsdag 14 april 2020

Onderwerp

Sociale gevolgen Coronacrisis

Z/20/42497/184882

Datum verzending
Behandelaar
Bijlage

MO
0

Geachte Raad,
Door raadslid Maassen van de SP-fractie zijn op dinsdag 7 april 2020 vragen gesteld (153) met de
sociale gevolgen van de Coronacrisis. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.
“Doordat bijna alle kinderen nu thuis onderwijs volgen, hebben veel gezinnen extra laptops
nodig. Stichting Leergeld biedt op verzoek van de gemeente laptops aan voor gezinnen die
onder het minimabeleid vallen.”
Vraag 1. Zijn sinds het starten van het thuisonderwijs extra aanvragen voor laptops bij
stichting Leergeld ontvangen? Hoe groot was de stijging?
Antwoord 1. Ja, er zijn drie laptops extra verstrekt door Leergeld Voorschoten. Drie laptops zijn via
Werk en Inkomen extra verstrekt via de bijzondere bijstand.
Vraag 2. Zijn er aanvragen geweest die werden afgewezen? Zo ja, op welke gronden?
Antwoord 2. Ja, er zijn aanvragen die afgewezen zijn door Werk en Inkomen. Zie hiervoor het
bijgeleverde overzicht van Werk en Inkomen. Door Leergeld zijn geen laptops geweigerd.
Vraag 3. Heeft stichting Leergeld knelpunten aangegeven als gevolg van de coronacrisis?
Antwoord 3. Ja, wifi’s en wifirouters zijn vertrekt via Leergeld conform de criteria. Maar knelpunt is
dat er landelijk zo een grote vraag is naar laptops dat de meeste leveranciers uitverkocht zijn en
bestellingen nu langer gaan duren. Echter, Leergeld Voorschoten heeft een plaatselijke leverancier
in Voorschoten gevonden die nog voldoende laptops heeft. Voordeel daarvan is dat de lokale
leverancier/winkelier daardoor ook voordeel heeft.

Vraag 4. Zijn er uit het onderwijs meldingen ontvangen van knelpunten in het geven van
thuisonderwijs?
Antwoord 4. Op 9 april is er een overleg geweest tussen wethouder De Bruijn en de
directeuren/bestuurders van de vijf schoolbesturen. Tijdens dit overleg is aangegeven dat de
scholen op dit moment geen directe knelpunten hebben aangegeven betreffende het
thuisonderwijs. De oudere leerlingen ontvangen dit digitaal en de jongere kinderen krijgen
werkpakketten mee. Bij een vermoeden dat het onderwijs thuis niet helemaal loopt wordt er
nagebeld door de groepsleerkracht. Wel maken de scholen zich zorgen om de groep kwetsbare
kinderen. Deze kinderen zullen als dat noodzakelijk is, opgevangen worden op school. Dit om in de
thuissituatie lucht te verschaffen en het kind even uit een minder ontspannen thuissituatie te
halen. Het onderwijs doet er alles aan om het onderwijs op een goede manier doorgang te laten
vinden.
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“De SP ontvangt meldingen van verzorgenden in de thuiszorg die geen beschermende kleding
(mondkapjes, handschoenen) krijgen van hun werkgever, maar wel van de ene naar het andere
kwetsbare patiënt moeten reizen.”
Vraag 5. Is het college op de hoogte van het feit dat thuiszorgklanten in Voorschoten
worden bezocht door verzorgenden zonder bescherming?
Antwoord 5. Ja, we zijn bekend met de werkwijze van de thuiszorgmedewerkers.
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid over de uitvoering van de huishoudelijke
ondersteuning. Hiervoor zijn geen andere beschermingsmaatregelen nodig dan het in acht nemen
van 1,5 meter afstand en de hygiënische maatregelen zoals het extra handen wassen. De
medewerkers maken hierover afspraken met de cliënten om in een andere ruimte plaats te nemen
als de woning schoongemaakt wordt.
De thuiszorgmedewerkers die vanuit de zorgverzekeraar (ZVW) gefinancierd worden hebben bij
hun werkzaamheden lichaamscontact met de cliënten. De beschermingsmaterialen die noodzakelijk
zijn worden via de zorgkantoren verstrekt. Het betreft o.a. het gebruik van handschoenen en
mondkapjes. De gemeente staat in nauw contact met de zorgkantoren, echter de gemeente heeft
geen zeggenschap over de ZVW zorgaanbieders.
Vraag 6. Is het college bereidt om in gesprek te gaan met thuiszorgaanbieders in
Voorschoten, zodat veiligheidsmaatregelen voor verzorgenden standaard worden?
Antwoord 6. De gemeente staat in nauw contact met alle zorgaanbieders en bespreekt de
werkwijze van de zorgaanbieders en de toepassing van de veiligheidsmaatregelen. Op dit moment
hebben we de indruk dat de veiligheidsmaatregelen goed opgevolgd worden. De
veiligheidsmaatregelen voor thuiszorgmedewerkers zijn ook afhankelijk van de maatregelen die het
kabinet centraal voor Nederland neemt.
Vraag 7. Hoeveel aanvragen voor extra bijstand heeft de gemeente Voorschoten
ontvangen sinds het uitbreken van de crisis?
Antwoord 7. Antwoord: In de periode half maart tot heden heeft W&I voor Voorschoten gemiddeld
2 aanvragen bijstand per week ontvangen. Dat is niet hoger dan het gemiddelde over de periode
van vorig jaar. In verhouding is er dus geen sprake van een stijging.
Vraag 8. Hoeveel steunaanvragen van ZZP-ers heeft de gemeente Voorschoten
ontvangen sinds het uitbreken van de crisis.
Antwoord 8. Op 9 april was de stand van aanvragen op grond van de tijdelijke
ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) van ondernemers uit Voorschoten als
volgt:
•
26 aanvragen voor een bedrijfskapitaal en
•
325 aanvragen voor een uitkering levensonderhoud.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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(14) VO
(13) groep 7
(11) groep 6
(5) groep 2

Voorschoten
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( 14) VO
(11) groep 7
(6) groep 2
Geneeskunde 3e
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(15) VO (laptop via school)
(14) VO (laptop via school)
(12) groep 8
(6) groep 2
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1 x noodtablet regeling

besteld 1 stuks

2017 reguliere computerregeling gemeente
1 x noodtablet regeling
1 x noodtablet regeling

besteld 2 stuks

geen noodzaak omdat:
2018 reguliere tabletregeling gemeente
2017 reguliere computerregeling gemeente
gaat navraag doen bij universiteit
Geen noodzaak omdat:
2x laptop geleend van school
2017 reguliere tabletregeling gemeente
2016 reguliere computerregeling (stuk)
groep 2 geen noodzaak
Geen noodzaak omdat:
2018 twee laptops reguliere minimaregelingen gemeente
2016 reguliere computerregeling gemeente

volg mogelijk nog leentablet/laptop

