
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : dinsdag 28 april 2020
Betreft : Beantwoording vragen CDA inzake Corona

In een brief van 2 april 2020, stelt de fractie van CDA een aantal vragen over de Coronacrisis.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
De maatregelen om Covid-19 te bestrijden hebben een grote impact op onze samenleving. 
De CDA fractie heeft tijdens de Coronacrisis over een aantal groepen in onze samenleving extra 
zorgen.

1. Zijn er signalen in Leusden over toegenomen eenzaamheid onder alleenstaande kwetsbare 
mensen? Wordt deze groep actief hulp geboden? Op het Sociaal Plein staat veel hulp 
aangeboden maar niet overzichtelijk. Is het mogelijk om een aparte website in te richten voor 
Coronahulp en is het mogelijk hierover meer te communiceren? Bijv. naar Lochem’s 
voorbeeld? https://www.coronahulplochem.nl.
Antwoord: Er zijn geen signalen over toegenomen eenzaamheid. Er is een platform “Leusden 
voor elkaar”  opgericht. Het doel van dit platform is om alle volwassen kwetsbare inwoners 
(van 18 tot100 jaar) in beeld te krijgen en actief hulp aan te bieden. 
Aan het platform nemen deel: (eerstelijns-)zorg, wijkverpleging/thuiszorgaanbieders, Abrona, 
Aanzien, SMBL, SOL, Huiskamer van Leusden, GGZ centraal en Wijkkamers en NVA.  
De Zonnebloem en Casemanager Dementie zijn gevraagd om ook deel te nemen aan het 
platform.

        1a  Wordt deze groep actief hulp geboden?
Antwoord:  Ja, er wordt actief hulp geboden. Lariks heeft de kwetsbare ouderen in beeld 
gebracht en pro-actief gebeld. Dit hebben ook de huisartsen gedaan. 
Lariks heeft een heel laagdrempelig formulier (AVG – proof) ontwikkeld dat samen met de 
cliënt ingevuld kan worden  Dit is een formulier waarop inwoners kunnen aangeven of ze hulp 
nodig hebben. Het formulier wordt verzonden naar de Huiskamer van Leusden die vervolgens 
de hulpvraag uitzet bij de buurtverenigingen DAVA, LeusdenZet of Buurkracht Alandsbeek of 
Lariks etc.
Het formulier is gedeeld in het platform Leusden voor elkaar en met de huisartsen. De 
professionals gebruiken het formulier goed. Ook is gevraagd aan alle aanbieders van 
huishoudelijke hulp (HH) en thuiszorg om al hun cliënten actief te bellen en hen hulp aan te 
bieden of het formulier in te vullen van Lariks. 

        1b Op het Sociaal Plein staat veel hulp aangeboden maar niet overzichtelijk. Is het mogelijk om 
een aparte website in te richten voor Coronahulp en is het mogelijk hierover meer te 
communiceren? Bijv. naar Lochem’s voorbeeld? https://www.coronahulplochem.nl
Antwoord: Op dit moment zien wij niet de noodzaak in van het maken van een aparte website. 
De gemeente communiceert nu wekelijks via de Leusderkrant met informatie over o.a. 
coronahulp voor kwetsbare mensen, maar ook over uitkeringen, bijstand etc. Op deze manier 
bereiken we veel Leusdenaren, met name ook de digibeten en ouderen. 

https://www.coronahulplochem.nl/
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Lariks probeert steeds verbeteringen aan te brengen in het overzicht op Sociaal Plein, om het 
overzichtsteeds leesbaarder te maken. Daarnaast publiceert Lariks ook wekelijks informatie in 
de Leusderkrant over wat voor hulp en ondersteuning er mogelijk is ten tijde van Corona. 

2. Zijn er signalen in Leusden over toegenomen kwetsbaarheid bij mensen met een 
psychiatrische voorgeschiedenis, nu er minder hulp op locatie geboden wordt? Wat doen we 
met deze signalen indien die er zijn?
Antwoord:  Ja, in het Platform Leusden voor elkaar horen we deze signalen. Mensen missen 
bijvoorbeeld de dagbesteding en daarbij ook structuur en ritme. De zorgaanbieders hebben 
hier aandacht voor. Zij onderhouden nauw contact met hun cliënten. Daarnaast zoeken ze 
naar creatieve oplossingen zoals samen wandelen op anderhalve meter afstand. Op deze 
manier kunnen zij tóch hun cliënt spreken en in de ogen kijken en daarmee noodzakelijke 
begeleiding bieden. Lariks en huisartsen verwijzen indien nodig naar Huiskamer van Leusden 
met een (relatief) eenvoudige ondersteuningsvraag. 
De dagbesteding voor mensen met dementie is weer beperkt open met inachtneming van de 
RIVM maatregelen. We gaan ook onderzoeken of de Bron (Smederij) en dagbesteding voor 
mensen met een verstandelijke of psychische beperking weer beperkt geopend kan worden. 
Uiteraard conform de richtlijnen. 

3 Inmiddels zijn er signalen dat door de gedeeltelijke lockdown er meer kans is op huiselijk 
geweld. Was het incident op de Larikslaan Corona gerelateerd? Zijn er meer van dit soort 
signalen? Hoe kunnen we in deze tijd dergelijke incidenten trachten te voorkomen?
Antwoord: Wij willen benadrukken dat het aangrijpende incident op de Larikslaan niet Corona 
gerelateerd was. We hebben tot op heden nog geen andere signalen van huiselijk geweld 
ontvangen of gehoord via Lariks, SAVE, GGZ centraal, FACT of andere zorgaanbieders. 

       3a Hoe kunnen we in deze tijd dergelijke incidenten trachten te voorkomen?
Antwoord; De gezinnen die een indicatie hebben, krijgen ondersteuning conform de indicatie. 
Er wordt veel zorg op afstand geboden. Lariks en SAVE hebben alle kwetsbare gezinnen in 
beeld gebracht en houden vinger aan de pols. Als Lariks of SAVE inschatten dat een 
huisbezoek noodzakelijk is, brengen zij een huisbezoek. Veiligheid staat voorop. 

4 Ook een deel van de kinderen (in jeugdhulp) loopt mogelijk meer risico om met huiselijk 
geweld te maken te krijgen. Zijn deze signalen er ook? Loopt de zorg voor kinderen met 
jeugdhulp door? Als de veiligheid van de kinderen in het geding is, lukt het nu om in te 
grijpen? Kunnen deze kinderen opgevangen worden op de Basis en Middelbare school?
Antwoord: Lariks geeft aan dat er niet meer signalen zijn van huiselijk geweld. Dit was wel de 
verwachting, maar is tot nu toe nog niet waargenomen.

       4a Loopt de zorg voor kinderen met jeugdhulp door? 
Antwoord: Ja, de zorgt loopt door en wordt geboden middels bijvoorbeeld telefonisch contact, 
Whatsapp  of beeldbellen. Maar er vinden ook huisbezoeken of afspraken in het Huis van 
Leusden plaats.

       4b Als de veiligheid van de kinderen in het geding is, lukt het nu om in te grijpen? 
Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Veiligheid staat voorop! SAVE en Lariks hebben alle kwetsbare 
gezinnen in beeld gebracht.  
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       4c Kunnen deze kinderen opgevangen worden op de Basis en Middelbare school?
Antwoord: Ja, scholen bieden opvang aan kwetsbare kinderen. Voor middelbare scholieren 
wordt met  maatwerk een passende oplossing gezocht. Er is bekend dat 12-plussers worden 
opgevangen op een basisschool in Leusden. Voor kinderen in het speciaal onderwijs zijn ook 
maatwerkoplossingen gevonden om kinderen én hun ouders te ondersteunen. 

5 Het Coronavirus leidt inmiddels tot een economische crisis. De overheid heeft allerlei 
regelingen in het leven geroepen om ondernemers en ZZP’ers door de crisis heen te trekken. 
Desalniettemin lopen kosten soms hoger op dan de hulp die geboden wordt. Uit de 
wandelgangen hebben we vernomen dat de gemeente een bereidwillige partner is om 
ondernemers en ZZP’ers te ondersteunen. 
Zijn er meer maatregelen mogelijk? En is de communicatie van de gemeente naar 
ondernemers en ZZP’ers voldoende? Overweegt de gemeente de huur van eigen panden op 
te schorten?
Antwoord: Wij conformeren ons in ieder geval aan de uitvoering van de landelijke regelingen. 
De gemeentelijke belastingen worden opgeschort en de college doet wat kan, mag en voor 
zover dat verantwoord is. De huur op eigen panden is opgeschort.
In de organisatie is een “team Ondernemers” gevormd (met deelname van ambtenaren en 
wethouder Kiel) waarin we de actuele vragen en problemen oppakken die ondernemers bij 
ons aangeven. 

       5a En is de communicatie van de gemeente naar ondernemers en ZZP’ers voldoende?
Antwoord: We sturen nieuwsbrieven, houden de website up-to-date, communiceren via de 
gemeentepagina’s, hebben wekelijks overleg met de ondernemersverenigingen. Het college 
heeft vele ondernemers persoonlijk bezocht, en gaat hier ook mee door. Ambtenaren zijn 
(telefonisch) goed bereikbaar voor ondernemers. Veel ZZP-ers hebben een Tozo aanvraag 
gedaan en wisten de weg goed te vinden. Wekelijks is er vanuit de wethouder overleg met 
alle bedrijfsverenigingen waaronder ook de belangenvereniging voor ZZP’ers (Z-point).

        5b Overweegt de gemeente de huur van eigen panden op te schorten?
Antwoord: De gemeente heeft de huur van gemeentelijke panden opgeschort voor de 
maanden april en mei 2020.
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