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Indiener/Fractie

Omschrijving
Wethouder Roduner zegt toe in reactie op de vraag van de Actiepartij 
of er gratis mondkapjes worden verstrekt aan minima (nu er een 
verplichting is in het OV) na te gaan wat de gemeente hierin kan 
betekenen (wellicht ism met andere partners), nu dit extra kosten 
met zich meebrengt.

Afdeling
SMSR
Verantwoordelijke
Kraan, A.L. van der
Email
alkraan@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5114061

Stand van Zaken/afdoening
Het openbaar vervoer mag momenteel alleen gebruikt worden voor noodzakelijke reizen. 
Haarlemmers die met het openbaar vervoer moeten reizen, zijn verplicht een mondkapje te 
dragen. Het mondkapje kan een wasbaar (zelfgemaakt) mondkapje zijn of een niet-medisch 
mondkapje. Voor Haarlemmers met een laag inkomen kan dit een extra kostenpost zijn; wel dalen 
gelukkig nu de prijzen. Reizen mensen naar hun werk, dan kan de werkgever deze extra reiskosten 
belastingvrij vergoeden. Zo verstrekt Paswerk mondkapjes voor in het openbaar vervoer of ander 
vervoer aan medewerkers of deelnemers aan re-integratieactiviteiten. Op de werkvloer bij
Paswerk zijn mondkapjes niet verplicht, maar mensen die een mondkapje willen dragen krijgen deze 
gewoon verstrekt. Voor re-integratieactiviteiten op grond van de Participatiewet is er al 
reiskostenvergoeding mogelijk, de kosten van verplichte mondkapjes kunnen ook onder deze regeling 
vallen. Zelfstandigen kunnen mondkapjes als onderdeel van de reiskosten meenemen in de overeenkomst 
met de opdrachtgever. Haarlemmers die zelf een mondkapje willen maken maar hier moeite mee hebben 
kunnen via Buuv een oproep doen voor hulp hierbij.
Tenslotte kijken we naar de mogelijkheid om bij de Sociale wijkteams een aantal mondkapjes beschikbaar 
te hebben. Zodat Haarlempashouders die geen mogelijkheid hebben om een mondkapje aan te schaffen 
dan wel zelf te maken deze via de Sociale wijkteams kunnen ontvangen.
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