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Beantwoording van de vragen 
1. Worden er nog steeds mondkapjes gratis verstrekt aan minima in Woerden? En via welke organisaties worden deze 
verspreid? In hoeverre wordt hiervan gebruikgemaakt?  
 
Antwoord:  
Het college heeft inderdaad eind vorig jaar mondkapjes beschikbaar gesteld voor minima in Woerden. Dat was een 
éénmalige actie. Het college weet dat via de Voedselbank mondkapjes (en zelftests) beschikbaar worden gesteld voor 
hun klanten. Daarnaast houdt Ferm Werk bij de re-integratie van onze inwoners rekening met de coronamaatregelen en 
ondersteunt en verstrekt middelen waar nodig.    
   
2. Wat is bekend over gratis zelftesten in Woerden? Zijn er plekken waar deze worden verstrekt aan mensen met een 
kwetsbare gezondheid, zoals van de zomer?  
 
Antwoord:  
In de gemeente Woerden is een testlocatie waar inwoners met klachten zich gratis kunnen laten testen op het 
coronavirus. Verder stelt het kabinet zelftests beschikbaar voor medewerkers en leerlingen op de basisschool (vanaf 
groep 6) en het voortgezet onderwijs zodat ze zichzelf 2x per week kunnen testen. Daarnaast weet het college uit de 
contacten met de Voedselbank dat daar ook gratis zelftests beschikbaar worden gesteld voor hun klanten.  
   
3. Is het college het (nog steeds) met Progressief Woerden eens dat iedereen moet kunnen beschikken over goede 
beschermingsmiddelen en dat financiën niet een belemmering mogen zijn voor mensen om zich aan de maatregelen te 
houden en ook deel te nemen aan de samenleving en dat dat dus nu ook geldt voor zelftests?  
 
Antwoord:  
Ja, dit standpunt deelt het college.  
   
4. Is het college bereid om te kijken op welke wijze in Woerden, naast mondkapjes, ook zelftests gratis ter beschikking 
kunnen worden gesteld aan minima, bijvoorbeeld via de Voedselbank, Ferm Werk en huisartsen, scholen en 
gezondheidscentra?  
 
Antwoord:  
Het college vindt het belangrijk dat onze inwoners beschikken over beschermingsmiddelen om zo veilig mogelijk door 
deze coronacrisis te komen. Dat geldt ook voor inwoners met een laag inkomen. Uit de signalen die we zelf ontvangen, 



en uit de contacten met onze netwerkpartners, blijkt dat er vooral behoefte is aan gratis zelftests. Organisaties weten via 
hun eigen kanalen aan gratis zelftests te komen maar geven ook aan dat deze soms opraken. Daarom zijn er afspraken 
gemaakt over het aanvullen van de voorraden. In verband met deze afspraken heeft het college voor de kerst 300 
zelftests besteld en bij enkele netwerkpartners afgeleverd (Ferm Werk, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en het 
Inloophuis). Het college zal de netwerkpartners in Woerden, en hiermee onze inwoners, blijven ondersteunen zolang dat 
nodig is.  
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Schriftelijke vragen - Zelftests en mondkapjes voor minima 
 
Met de nieuwe maatregelen wordt mensen geadviseerd om een zelftest te doen als ze 
ergens heen gaan. Schoolkinderen, groep 6, 7 en 8, wordt zelfs gevraagd twee keer per week 
een zelftest doen. En bij steeds meer gelegenheden wordt dit ook als voorwaarde gesteld. Er 
worden geen gratis zelftesten meer ter beschikking gesteld door de Rijksoverheid. Daarnaast 
zijn de mondkapjes weer overal verplicht. Voor minima, mensen die moeten rondkomen van 
een minumuminkomen of een bijstandsuitkering, kunnen de kosten hiervan wel een 
belemmering zijn om deel te nemen aan de samenleving. 
 
Al eerder stelden wij vragen over mondkapjes voor minima 
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/20R-01138-Beantwoording-
vragen-ChristenUnie-SGP-en-Progressief-Woerden-Coronakosten-en-minima.pdf 
Vervolgens heeft de gemeente deze ook beschikbaar gesteld via Ferm Werk. 
 
Wij hebben de volgende vragen: 

1. Worden er nog steeds mondkapjes gratis verstrekt aan minima in Woerden? En via 
welke organisaties worden deze verspreid? In hoeverre wordt hiervan 
gebruikgemaakt? 

2. Wat is bekend over gratis zelftesten in Woerden? Zijn er plekken waar deze worden 
verstrekt aan mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals van de zomer? 

3. Is het college het (nog steeds) met Progressief Woerden eens dat iedereen moet 
kunnen beschikken over goede beschermingsmiddelen en dat financiën niet een 
belemmering mogen zijn voor mensen om zich aan de maatregelen te houden en ook 
deel te nemen aan de samenleving en dat dat dus nu ook geldt voor zelftests? 

4. Is het college bereid om te kijken op welke wijze in Woerden, naast mondkapjes, ook 
zelftests gratis ter beschikking kunnen worden gesteld aan minima, bijvoorbeeld via 
de Voedselbank, Ferm Werk en huisartsen, scholen en gezondheidscentra? 

 
Coby Franken, Progressief Woerden 
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