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ONDERWERP 

Uitvoering van de motie van de SP Gratis mondkapjes voor minima 

Geachte leden van de raad, 

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de motie van de SP Gratis mondkapjes voor 
minima. In de vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2020 heeft uw raad de 
motie van de SP Gratis mondkapjes voor minima aangenomen. In deze motie wordt het 
college van burgemeester en wethouders verzocht: 

a. Om gratis mondkapjes beschikbaar te stellen aan onze Vlissingse minima; 
b. Orionis Walcheren financiën hiervoor te verstrekken en de opdracht voor de 

verstrekking te geven; 
c. De kosten hiervan mee te nemen in de opgave van de gemeente Vlissingen richting 

de Rijksoverheid in het kader van het compensatiepakket coronacrisis 
medeoverheden; 

d. Indien dat laatste niet mogelijk is, de kosten hiervan te betalen uit het minimabeleid. 

Wijze van uitvoering
Aan deze motie hebben wij uitvoering gegeven door kennis te nemen van de uitwerking van 
het onderzoek naar het verstrekken van gratis mondkapjes en het initiatief van BS&F om via 
de Voedselbank Walcheren mondkapjes te verstrekken aan minima in de gemeente 
Vlissingen. 

In samenwerking met de gemeenten Veere, Middelburg en Orionis Walcheren zijn de 
mogelijkheden om mondkapjes te verstrekken aan inwoners met een minimuminkomen 
onderzocht. Ook lopende initiatieven die aansluiten bij de motie zijn in kaart gebracht. Uit het 
onderzoek is gebleken dat uitgifte via de Voedselbank Walcheren een manier is om de 
inwoners uit de gemeente Vlissingen te bereiken die het hard nodig hebben. Contact met de 
Voedselbank Walcheren wees uit dat zij initiatieven ontplooien om op termijn wasbare 
mondkapjes te verstrekken in de voedselpakketten. 

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000  EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
FAX 0118-410218  IBAN: NL36BNGH0285008889  BIC: BNGHNL2G 

mailto:GEMEENTE@VLISSINGEN.NL


Tegelijkertijd is BS&F, de organisatie met wie samengewerkt wordt rondom de 
gemeentepolis, een initiatief gestart. BS&F stelde gratis wegwerpmondkapjes ter 
beschikking om kwetsbare inwoners te beschermen tegen COVID-19. Dit initiatief is 
verbonden met de Voedselbank Walcheren, waardoor in week 50 3.000 mondkapjes zijn 
afgeleverd bij deze organisatie. BS&F heeft pakketjes van 5 mondkapjes gemaakt inclusief 
een brief met een verwijzing naar de Gemeentepolis van onze gemeente. Aan ongeveer 600 
inwoners op Walcheren vanaf 13 jaar kunnen 5 wegwerpmondkapjes uitgereikt worden. 

We merken hierbij op dat aan het verzoek onder punt b, c en d geen gevolg wordt gegeven. 
Door het initiatief van BS&F te verbinden aan de Voedselbank Walcheren hoeven geen 
extra kosten gemaakt te worden, terwijl we toch een doelgroep bereiken die het hard nodig 
heeft. Ook zien we dat Voedselbank Walcheren initiatieven ontplooit om op termijn wasbare 
mondkapjes te verstrekken. Hiermee wordt op dit moment voldoende uitvoering gegeven 
aan de motie. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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