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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

N. Uysal Paul Krugerstraat 1 0118-487000 

ONDERWERP 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen Reglement van Orde van 
fractie 50PLUS inzake de gevolgen van de coronavirus voor onze kwetsbare mede burgers van 
onze gemeente 

Geachte mevrouw/heer, 

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt. 

Uw inleiding 
De zware maatregelen vanuit het Kabinet ter bestrijding c.q. indamming van het coronavirus 
trekt een enorme wissel op het wel en wee van onze bewoners. Met name het leven van 
elke dag wordt voor de meest kwetsbare medebewoners vaak heel lastig! Iedereen wordt 
een beetje op zichzelf teruggeworpen. En juist de ouderen en kwetsbaren in onze gemeente 
kunnen dus wel een handje worden geholpen. 

In onze gemeente zijn diverse gesubsidieerde welzijnsorganisaties met beroepskrachten 
actief, maar hun gebouwen dienen gesloten te zijn en daarmee is het werk voor hen 
nagenoeg stil gelegd. Onder andere Stichting ROAT is hierdoor gedupeerd geraakt en kan  
hun bestaande activiteiten nauwelijks voort zetten. En waarschijnlijk geldt dat voor meerdere 
sociaal-maatschappelijke stichtingen en verenigingen. 

Ons inziens kunnen deze instellingen toch iets betekenen (desnoods vanuit huis) om voor 
de ouderen en meest kwetsbaren iets te organiseren om het leven voor hen te 
veraangenamen. 
Men zou kunnen denken aan boodschappen doen, klusjes, buiten muziek brengen etc.. Vele 
creatieve ideeën worden landelijk al verzonnen en uitgevoerd! 

Vraag 1 
Is het bij het college bekend of er al dergelijke activiteiten worden uitgevoerd door 
stilliggende gesubsidieerde instellingen in onze gemeente? Zo ja, welke? 
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Ons antwoord 
Ja, op dit moment zijn we op de hoogte van verschillende initiatieven. 

Stichting ROAT is momenteel bezig met het uitwerken van verschillende nieuwe initiatieven 
in het kader van de Coronacrisis. Dit zijn onder meer: 
• Het opzetten van telefooncirkels waarbij ouderen zich kunnen aansluiten. 
• Het opzetten van een boodschappendienst om kwetsbare ouderen tijdelijk te kunnen 

helpen. 
• Verstrekken van noodhulp voedselpakket voor personen die niets meer in huis 

hebben. Deze actie loopt al bij Stichting ROAT. 
• Het idee om meer bewegen voor ouderen in de thuissituatie te stimuleren in 

samenwerking met CIOS studenten met gebruikmaking van (sociale) media. 
• Kaarten schrijven naar ouderen in Ter Reede (veel van de vrijwilligers en bekenden 

in Paauwenburg doen mee). 
• Het verspreiden van een brief onder alle 2500 bewoners in Paauwenburg met de 

vraag of mensen behoefte hebben aan: 
- Telefoontje krijgen/telefoontje plegen, 
- kaartje ontvangen/kaartje schrijven, 
- boodschappen ontvangen/boodschappen doen, 
- iets anders. 

• Alle oudere vrijwilligers in Paauwenburg die bekend zijn bij ROAT zijn gebeld/gemaild 
met de vraag hoe het met ze ging en of ze iets nodig hebben. 

• Ook bijna alle contacten uit het project ‘In je buurt’ en van wie ROAT een 
telefoonnummer heeft zijn gebeld. 

• In voorbereiding: om bij de nieuwsbrief van de Burgerij een extra bijlage toe te 
voegen richting ouderen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contact. 

• In voorbereiding: samenwerking met Cinecity m.b.t. communicatie waarbij mensen 
gestimuleerd worden om wat voor elkaar te betekenen. 

• In voorbereiding: soepuitgifte bij mensen thuis aan de deur. 

Naarmate deze situatie voortduurt zullen er meer nieuwe ideeën en plannen worden 
uitgewerkt door ROAT om te voorkomen dat (kwetsbare) ouderen in isolement geraken. 

Stichting Manteling heeft ook een boodschappenservice opgezet waarbij mensen die minder 
digitaal vaardig zijn toch geholpen kunnen worden. Daarnaast zetten ze in op het doorzetten 
van de palliatieve zorg, zo veel als mogelijk. De maatjes contacten worden telefonisch 
voortgezet. 

Uiteraard kunnen er de komende periode nog nieuwe initiatieven volgen. 
Wij sluiten niet uit dat andere instellingen en/of particulieren binnen de gemeente Vlissingen 
ook initiatieven hebben opgezet voor hulp aan ouderen en kwetsbaren. 

Vraag 2 
Zo niet, is het college van plan om deze instellingen te verzoeken met creatieve 
mogelijkheden te komen zonder dat hiervoor extra gelden moeten worden aangevraagd? 

Ons antwoord 
Zie antwoord 1. 
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Vraag 3 
Kunnen burgers de gemeente benaderen met ideeën hiervoor en dat vanuit het stadhuis 
instellingen gevraagd worden hieraan een gevolg te geven? 

Ons antwoord 
We stellen de initiatieven voor hulpaanbod zeer op prijs. We kunnen de initiatieven kenbaar 
maken bij de instellingen, zoals de stichting Roat en Manteling. Echter gelet op de 
omstandigheden zullen de instellingen de afweging maken wat wel of niet mogelijk is. 

De landelijke richtlijnen van het Kabinet en de richtlijnen van het RIVM zijn leidend hierin. 

Vraag 4 
Is het college bereid hierin een initiërende en stimulerende en wellicht een coördinerende rol 
te vervullen? 

Ons antwoord 
We hebben contact met de instellingen en volgen de ontwikkelingen. De coördinatie ligt bij 
de instellingen zelf. 

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht. 

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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