
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : dinsdag 14 april 2020
Betreft : Corona

Voor de Actualiteit van donderdag 9 april hebben de fracties van D66, VVD, GL-PvdA, CU- 
SGP, SP, CDA een aantal vragen gesteld over corona. Een aantal vragen is reeds 
beantwoord tijdens de bespreking. Toegezegd is dat de vragen schriftelijk beantwoord 
worden. 
Hieronder vindt u de gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. We hebben de 
vragen per onderwerp gerubriceerd. 

Vragen en antwoorden Werk en inkomen/ statushouders

1. Kunt u aangeven of en met hoeveel de bijstandsuitkeringen sinds maart (door de 
crisis) zijn gestegen. (aantal gebruikers en als het kan voor welk bedrag) Wordt het 
meerdere ook door het Rijk gecompenseerd?

Antwoord: Deze cijfers zijn op deze korte termijn niet te leveren. De vraag is uitgezet 
bij Amersfoort. Er is wel een hele lichte toename van het aantal aanvragen merkbaar, 
maar de verwachting is dat over 2 á 3 maanden de echte toename zal plaatsvinden. 
Want dan zullen veel – met name  - uitzendkrachten die hun werk zijn kwijtgeraakt, 
het einde van hun WW-termijn hebben bereikt. Indien de crisis nog steeds een 
impact heeft op de werkgelegenheid, zal er een toename van het aantal 
bijstandsaanvragen te verwachten zijn.
Het is niet zeker of en zo ja, in welke mate de hogere bijstandsuitgaven worden 
gecompenseerd (voor de Tozo ligt het, zoals bekend, anders). In de regel is er geen 
volledige compensatie. De reden is het verdeelmodel van het BUIG-budget. Voor 
Leusden wordt het BUIG-budget voor 40% bepaald door de historische maatstaven 
(het feitelijke aantal bijstandsgerechtigden) en voor 60% door de objectieve 
maatstaven (aantal bijstandsgerechtigden dat Leusden statistisch zou moeten 
hebben). M.n. deze 60% zorgt voor discrepanties tussen de feitelijke uitgaven en de 
budgetten van het Rijk. Er is vooralsnog geen signaal dat het Rijk, vanwege de 
bijzondere omstandigheden, extra compensaties gaat leveren.

2. Is het bekend hoeveel cliënten er meer zijn geregistreerd bij de voedselbank? 

Antwoord: Op dit moment telt de Voedselbank 69 cliënten (huishoudens). In de 
afgelopen twee weken hebben zich 9 nieuwe cliënten aangemeld en is een aantal 
cliënten niet meer afhankelijk van de Voedselbank. De Voedselbank laat weten dat 
het aantal cliënten stabiel is. 



3. SP heeft signalen gekregen dat met name statushouders en zeer laag geletterden 
niet altijd precies begrijpen wat er allemaal moet/ kan en aangevraagd kan worden.  
Is het mogelijk dat daar nog meer specifiek aandacht aan geschonken wordt? En 
bent u bekend met de flyers van thuisarts.nl (specifiek voor laag geletterden) en de 
flyers van Pharos.nl in diverse talen over Corona. (overigens complimenten voor de 
uitgebreide info in de Leusderkrant!)

Antwoord: Veel statushouders maken gebruik van de diensten van het SMS en 
Integratiewerk (v/h NVA). Via deze kanalen zijn zij niet alleen goed op de hoogte, 
maar krijgen zij ook hulp bij het aanvragen daarvan. Niettemin zijn communicatie en 
promotie van en over de minimaregelingen een blijvend en terugkerend actiepunt. 
Hierbij zullen wij ook mee aandacht gaan geven aan laaggeletterden.

Onze partners die actief zijn in taalonderwijs en/of statushouders schenken reeds 
specifieke en gerichte aandacht aan deze groepen. Hierover is reeds sinds het begin 
van de crisis contact met deze partners. Zij gebruiken de posters van Pharos. Ook 
beschikken zij over posters die het ministerie van VWS beschikbaar heeft gesteld 
met informatie in vele talen. De bibliotheek (taalonderwijs) en Integratiewerk houden 
– digitaal – contact met hun cliënten. Beide organisaties hebben geconstateerd dat 
de statushouders een goed besef hebben van de crisis en de maatregelen. Vanuit 
het Gilde (Samenspraak) is een link naar Youtube rondgestuurd waar in simpel 
Nederlands alles over Corona wordt uitgelegd (Klare Taal Corona Journaal). Er wordt 
dus door diverse partners op diverse manieren voorlichting gegeven aan 
statushouders over corona. Wij zijn zelf niet bekend met de flyers via thuisarts.nl, 
maar onze partners mogelijk wel. 

Vraag en antwoord Wonen
1. SP heeft al meerdere verontruste huurders gesproken die door wegvallend inkomen 

niet weten hoe ze de huur moeten gaan betalen. Wij hebben hen doorverwezen naar 
WSL die over het algemeen een zeer sociaal hart heeft voor huurders in de knel. Is 
het wellicht mogelijk om eventueel samen met WSL hier een stukje over te wijden in 
de Leusderkrant? Daarnaast maken wij ons zorgen om de mensen die niet bij WSL 
huren. 

Antwoord: De WSL communiceert actief op de website dat huurders die de huur niet 
kunnen betalen contact kunnen opnemen met de WSL. In aanvulling daarop zullen 
we samen met de WSL kijken hoe we gezamenlijk op kunnen trekken in de 
communicatie. 

Vragen en antwoorden Welzijn en zorg
1. Zijn er coronabesmettingen in onze zorg- en verpleeghuizen?

Antwoord: We gaan er vanuit dat die er zijn. Bekend is dat Beweging 3.0 in Nijkerk, 
locatie de Pol een speciale Corona-afdeling heeft voor mensen die besmet zijn of uit 
het ziekenhuis komen. Of daar mensen uit Leusden naar toegaan, is niet bekend. 

2. Hoe houden we in Leusden de virusdruk zo laag mogelijk? Zijn er voldoende testen 
voor personeel (in zorg- en verpleeghuis)?
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Antwoord: de virusdruk houden we laag door ons met z’n allen te houden aan de 
RIVM maatregelen. De gemeente houdt toezicht op de maatregelen door inzet van 
extra toezichthouders en waar nodig handhavend op te treden. 
Er zijn voldoende testmogelijkheden, de mogelijkheden zijn verruimd voor 
zorgprofessionals. Op 5 april heeft de GGDrU een brief verstuurd naar alle 
zorgorganisaties met informatie over hoe te handelen ten aanzien van aanvragen 
voor testmateriaal. 

3. Graag willen wij gedurende de Corona crisis op de hoogte gehouden worden hoe de 
thuiszorg en wijkverpleging verloopt. Zowel voor cliënt als thuiszorgmedewerker. We 
hebben vanuit Leusden nog geen signalen gekregen maar vanuit andere SP fracties 
in het land komen verontrustende signalen

Antwoord: De wethouder heeft wekelijks contact via het nieuw gevormde platform 
met o.a. de thuiszorg en wijkverpleging over de stand van zaken. Op die manier 
worden wekelijks de signalen besproken en vindt overleg plaats. U wordt daar via de 
wekelijks informatiebrief of via de actualiteiten bij vergaderingen van op de hoogte 
gehouden. 

4. Kan het College aangeven welke maatregelen er mede op initiatief van de gemeente 
Leusden of andere organisaties zijn genomen om specifieke en/ of kwetsbare 
doelgroepen die getroffen zijn door de corona crisis te ondersteunen? 

Antwoord: 
Alle kwetsbaren mensen en ouders met gezinnen, kwetsbare kinderen/jongeren zijn 
in beeld gebracht door Lariks/Leerplicht in overleg met de gemeente. 
De kwetsbare kinderen kunnen in overleg met de directeur naar school om 
opgevangen te worden en de kinderen van 0- 4 jaar kunnen gebruik maken van de 
kinderopvang veelal na overleg met Lariks of de Jeugdarts van de GGDrU. 

De regiogemeenten hebben afspraken gemaakt met alle gecontracteerde 
zorgaanbieders op welke manier de zorg wordt gecontinueerd. Dit kan door 
beeldbellen maar ook huisbezoeken of afspraken in het Huis van Leusden. Ook 
SAVE hanteert dit principe en brengt ook nog huisbezoeken als dit nodig is. 

De wethouder onderhoudt wekelijks contact met alle lokale partijen (vrijwillige en 
professionele partijen) om te horen hoe het gaat en houdt op die manier vinger aan 
de pols, de thuiszorg, de wijkverpleging en lokale zorgaanbieders zoals Abrona, 
Aanzien, Wijkkamers, Huiskamer van Leusden, eerstelijnszorg, FACT etc.  

Er wordt actief gebeld naar mantelzorgers door Lariks. Dit is afgestemd met de 
gemeente. 

In afstemming met de gemeente is een eenvoudig formulier ontwikkelt om 
laagdrempelig hulp te vragen. Alle hulpvragen worden verwezen naar Huiskamer van 
Leusden of de wijkkamers LeusdenZet, DAVA en de Wijkkamer Alandsbeek.
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5. Wat doet Lariks, de Bron en de huiskamer? Zijn zij proactief bezig. Bellen zij hun 
cliënten of wachten zij af dat de cliënt contact opneemt.

Antwoord: Lariks heeft een shortlist gemaakt van alle kwetsbare mensen en die 
worden proactief gebeld. Dit geldt ook voor alle kwetsbare gezinnen. 
De Bron belt alle deelnemers proactief om te horen hoe het gaat. 
De huiskamer van Leusden ontvangt de ondersteuningsvragen. Er is zoveel 
hulpaanbod dat de vragen zo zijn weggezet. Voorbeelden daarvan zijn: hond uitlaten, 
boodschappen doen, een telefoontje extra doen om de eenzaamheid te doorbreken. 
Lariks heeft een mantelzorgspreekuur geopend. 

6. Kan het College aangeven op welke wijze de gemeente of organisaties in Leusden 
zich met het oog op noodzakelijke (extra) maatregelen voor specifieke en/ of 
kwetsbare doelgroepen voorbereid indien de ‘intelligente lockdown’ toch langer gaat 
voortduren dan 28 april en daardoor maatregelen aangepast of geïntensiveerd 
dienen te worden? 

Antwoord: We zijn onderdeel van de netwerken om signalen met elkaar te delen en 
daarop te acteren. Met het onderwijs/kinderopvang worden scenario’s voorbereid.  
De zorgaanbieders en informele zorgpartijen zijn zich hierop aan het beraden door 
bijvoorbeeld dagbesteding in hele kleine groepjes en op 1.5 meter afstand vorm te 
gaan geven.  Zo is er alweer een dagbesteding gestart voor mensen met dementie 
met in achtneming van de RIVM maatregelen. Ook wordt op dit moment onderzocht 
of de Bron weer beperkt geopend kan worden voor ouderen en kwetsbare 
doelgroepen. 

7. Graag ziet SP dat de prestatie-eisen bij gesubsidieerde organisaties zoals de Groene 
belevenis bijgesteld worden aangezien zij als gevolg van Coronamaatregelingen 
geen activiteiten meer kunnen ontplooien. Is het College dat met ons eens?

In overleg met de organisaties wordt gekeken wat nodig is. Voorliggend zijn de 
regelingen van het Rijk en de provincie. We houden vinger aan de pols bij de 
organisaties. Als prestaties niet gehaald kunnen worden door de corona crisis en er 
zijn wel kosten gemaakt, wordt er niet teruggevorderd. 

8. Wil het college van de gemeente Leusden komen met een voorstel om een 
gemeentelijk steunfonds voor non profit organisaties op het gebied van sport, cultuur 
en recreatie en sociaal maatschappelijke organisaties in het leven te roepen om te 
voorkomen dat door acute financiële problemen deze organisaties in een 
faillissement of tot een beëindiging van hun activiteiten komen? Zie voorbeeld Alphen 
a/d Rijn

Antwoord: Ook hier geldt dat we de organisaties niet laten vallen en dat de 
regelingen van het Rijk, de provincie of de sportbonden voorliggend zijn. We houden 
vinger aan de pols door de organisaties te contacten en bieden 
maatwerkoplossingen waar nodig. 

Vragen en antwoorden Ondernemers
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1. We horen over allerlei mogelijkheden om vragen etc, in te dienen inzake deze crisis, 
maar is er een centraal loket waar bewoners/ondernemers terecht kunnen.

Antwoord: 
Er is een nieuwsbrief verstuurd aan de ondernemers in onze gemeente. Daarin is 
overzichtelijk weergegeven waar je moet zijn voor welke regeling. 
Er is niet 1 centraal loket. Ondernemers kunnen voor de BBZ regeling bij Amersfoort 
terecht (de uitvoering van de sociale dienst is uitbesteed aan gem. Amersfoort), hier 
kunnen ze terecht voor een BBZ uitkering (een uitkering gericht op ondernemers die 
aanvult tot bijstandsniveau max. € 1500,- p mnd), daarnaast kunnen ze hier ook terecht 
voor een bedrijfskrediet/lening van maximaal € 10.150,-. Naast regionale regelingen zijn 
er ook landelijke regelingen en afhankelijk van waar je aanspraak op kan maken moet je 
naar het desbetreffend loket. Het RVO is te zien als centraal loket waar alle informatie 
over de landelijke regelingen zijn te vinden. 

2. Afgelopen maandag zijn de zogenaamde Ondernemersloketten geopend. Wordt er 
ook bijgehouden wie er ondanks alle maatregelingen toch buiten de boot vallen 
binnen de gemeente Leusden?

Antwoord: Amersfoort voert de regeling uit voor de gemeente Leusden. Het aantal 
aanvragen ligt momenteel rond de 525. Deze zijn nog niet allemaal afgehandeld dus op 
dit moment is ook niet te zeggen wie van de aanvragers buiten de boot vallen. Daarnaast 
kan het uiteraard goed zijn dat er ondernemers de deuren moeten sluiten waarvan wij 
niet weten of zij door de coronacrisis zijn getroffen omdat ze dit niet melden bij de 
gemeente. 

Vragen en antwoorden Organisatie
1. Naar aanleiding van de discussie over de organisatiewijzigingen hebben wij nog de 

volgende vragen

a. Is de capaciteit van het personeel voldoende om de extra werkzaamheden die 
voortvloeien uit de coronacrisis adequaat uit te voeren.

Antwoord: het is crisis en dat betekent dat alle zeilen worden bijgezet om dat 
wat moet gebeuren te laten plaatsvinden. Dat is in de afgelopen 4 weken 
gebeurd. Er is veel gerealiseerd. We zetten met elkaar de schouders er onder 
en doen wat het meest urgent is. Zo zijn de toezichthouders vanuit de eigen 
organisatie gekomen. Dat werk krijgt prioriteit, gewoon omdat het nu moet. En 
worden vanaf volgende week ook onze mensen ingezet bij de behandeling 
van de tozo aanvragen. 

b. Er is sprake van extra benoemingen van loco secretarissen, is dat vanwege 
coronacrisis, of omdat er mensen zijn weggegaan.

Antwoord: de vervanging van de secretaris was vanwege het vertrek van 
collega’s niet meer goed geregeld. Nu met corona en het updaten van ons 
bedrijfscontinuïteitsplan kwam naar voren dat de vervanging beter geregeld 
moest worden. Dat is nu gebeurd. 
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c. Hoe staat het met de uitvoering van reguliere taken en werkzaamheden, staat 
al het andere nu op een laag pitje.

Antwoord: de werkzaamheden die gedaan moeten worden vanwege corona 
krijgen prioriteit. Het is niet zo dat daarnaast alles op een laag pitje staat. 
Naast de collega’s die veel te maken hebben met de extra werkzaamheden 
rondom corona, werken de collega’s thuis. De gevolgen van corona voor het 
reguliere werk zullen we wel gaan merken. Hoe en op welk vlak hebben we 
nog niet inzichtelijk, omdat we tot nu toe alle zeilen hebben bijgezet om de 
corona werkzaamheden doorgang te laten vinden en voldoende aandacht te 
hebben voor ons personeel dat nu op een heel andere wijze, vanuit huis, het 
werk moet doen. We zien de gevolgen op meerdere fronten: werkzaamheden 
die nu prioriteit krijgen, waardoor andere werkzaamheden blijven liggen. En 
vraagstukken waarvan de aanpak veranderd, nu we elkaar (ex- en intern) niet 
meer fysiek kunnen ontmoeten.  

9. En onze laatste vraag gaat over flexwerkers. Wij gaan er vanuit dat ook de 
flexwerkers, uitzendkrachten etc. in dienst bij Gemeente Leusden in dienst blijven en  
gewoon doorbetaald worden. Klopt onze aanname?

Antwoord: er worden geen contracten stopgezet of niet verlengd met als reden  
corona. Er zijn wel contracten die aflopend zijn omdat de afgesproken termijn de 
einddatum nadert. 
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