
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00464 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 28 april 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Becht 
Portefeuille(s) : Werk en Inkomen 

Contactpersoon : V. Walravens 

Tel.nr. : 8330 

E-mailadres : Walravens.v@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door mevrouw Wilma de Mooij en de heer Jan Willem Weijers 

van de Fractie van de SP over de noodzaak van extra ondersteuning van inwoners 
vanwege de coronacrisis. 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1: 
Is het gemeentebestuur bereid om alles te doen wat binnen haar vermogen ligt om de hieronder genoemde 
maatregelen te realiseren en de gevolgen van niet-gerealiseerde maatregelen zoveel mogelijk te 
compenseren? 

 

De SP vindt de volgende maatregelen nodig: 
 De komende huurverhogingen (zo’n 5%) moeten worden geschrapt. Niet alleen voor de sociale 

woningbouw maar ook in de vrije sector waar veel mensen noodgedwongen een veel te groot deel van 
hun inkomen aan huur moeten besteden. 

 Een extra huurtoeslag is nodig voor mensen die door de corona-crisis problemen hebben om de huur 
te betalen en daardoor in andere problemen kunnen geraken. 

 De verhuurdersheffing voor woningcorporaties dient juist nu te worden ingetrokken, zodat geld vrijkomt 
om de huren te verlagen en te investeren in volkshuisvesting. 

 Afschaffen eigen risico omdat het a-sociaal is om tijdens deze crisis het eigen risico van € 385 in de 
zorg te handhaven terwijl er miljarden op de plank liggen bij de zorgverzekeraars. 

 Geen wachtdagen bij ziektemeldingen als er een extra risico op besmetting bestaat en doordat mensen 
doorwerken terwijl ze ziek zijn, omdat ze het inkomen niet kunnen missen. 

 
Antwoord: 
De maatregelen die u beschrijft liggen niet binnen onze invloed. Het gaat om maatregelen die op 
rijksniveau liggen (maximale huurverhoging, huurtoeslag, verhuurdersheffing, eigen risico) of die bij cao’s in 
bedrijfstakken worden afgesproken (wachtdagen bij ziektemeldingen). Gemeente Woerden zelf hanteert 
voor ziektemeldingen overigens geen wachtdagen. Het compenseren van niet-gerealiseerde maatregelen 
ligt niet in ons vermogen. 
 
Vraag 2: 
Is het college bereid de mogelijkheden tot ondersteuning, compensatie, vrijstellingen, toeslagen, 
kwijtschelding voluit bekend te maken onder alle inwoners van Woerden en het niet te beperken tot de 
speciale gemeentelijke website, bedoeld voor ondernemers met of zonder personeel? 

 
Antwoord: 
We willen de inwoners van Woerden graag ondersteunen in hun zoektocht naar hoe zij het beste kunnen 
omgaan met hun veranderde situatie. Er staat een pagina in de Woerdense courant op de rol waarin we 
deze mogelijkheden helder op een rij zetten. Ook willen we binnenkort op de website van gemeente 
Woerden de informatie waar inwoners behoefte aan hebben bundelen en zichtbaar maken. We maken 
middels links duidelijk waar onze inwoners terecht kunnen met vragen over hun financiële huishouding en 
(aanvragen voor financiële) ondersteuning. We denken hierbij aan een breed overzicht, dus inclusief 
bijvoorbeeld de woningcorporatie, Nibud, informatie over voorliggende voorzieningen, enzovoort. Dit project 



is reeds gestart en er is een vraag gesteld aan onze partners wat zij op dit moment kunnen leveren aan 
ondersteuning. 
 

Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer: 20.008011 
 

 
 Het college van burgemeester en wethouders, 

   

 Drs. M.H.Brander      V.J.H. Molkenboer 
 Gemeentesecretaris (wnd.)    Burgemeester  
 
 
 
 



From: Raadsgriffie
Sent: donderdag 16 april 2020 15:39:44
To: Gemeentehuis
Cc:
Subject: Art. 42 vragen SP inzake de noodzaak van extra ondersteuning inwoners vanwege de coronacrisis
Attachments: Art. 42 vragen SP inzake De noodzaak van extra ondersteuning inwoners vanwege de coronacrisis.pdf

Aan het college

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van SP inzake de noodzaak van extra ondersteuning inwoners
vanwege de coronacrisis. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 16
mei a.s.).

 
Met vriendelijke groet,
 
Raadsgriffie | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428679 |E raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/
http://bit.ly/griffieHandtekening
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