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Onderwerp: Beantwoording art. 38 vraag HvH inzake mondkapjes

Geachte mevrouw Zoon,

Op 15 mei heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake mondkapjes. Eerder is een vergelijkbare vraag 
gesteld door de Actiepartij in de commissie samenleving op 13 mei 2020 bij de bespreking van het 
minimabeleid. Wethouder Roduner heeft toegezegd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 
mondkapjes te verstrekken voor de minima. Met deze brief geven wij antwoord op deze vragen. 
Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor 
een compleet beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

1. Is het college het met de fractie van HvH eens dat het in belang is van de gezondheid van alle 
Haarlemmers dat iedereen in onze stad toegang heeft tot betaalbare en betrouwbare mondkapjes? 
Zo ja, hoe waarborgt het college de toegang tot betaalbare en betrouwbare mondkapjes voor alle 
Haarlemmers?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, we zijn het met u eens dat alle Haarlemmers toegang moeten hebben tot betaalbare en 
betrouwbare mondkapjes. Zeker nu iedereen verplicht is een mondkapje te dragen in het openbaar 

vervoer.
Wij willen u er echter wel op wijzen dat het openbaar vervoer momenteel alleen gebruikt mag 
worden voor noodzakelijke reizen. Het gaat om het dragen van een niet-medisch mondkapje, 
waarvan de kosten niet hoog zijn (zo'n € 2,00 per stuk voor een wasbare en € 0,80 per stuk voor een 
wegwerp exemplaar). Deze niet-medische mondkapjes kunnen mensen kopen bij de drogist 
supermarkt, warenhuis of webshop. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om een niet-medisch 
mondkapje zelf te maken, een instructie hiervoor is te vinden op de website van de Rijsoverheid: 
file://ssc.lan/home/HLM/christma/Downloads/Covidl9 niet-medisch+mondkapje.pdf. Het is niet 
toegestaan om een medisch mondkapje te gebruiken omdat deze beschikbaar moeten blijven voor 
de zorg.
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Een niet-medisch mondkapje beschermt niet de persoon zelf, maar kan de mensen rondom de 
persoon beschermen als het zorgvuldig wordt gedragen en gebruikt. Het dragen van een niet- 
medisch mondkapje is altijd een aanvulling op de andere hygiënemaatregelen.

2. Is het college bereid om gratis mondkapjes te verstrekken aan Haarlemmers die zelf niet de 
financiële middelen hebben om betrouwbare mondkapjes aan te schaffen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Vanwege de beperkte omvang van de kosten, en omdat de gemeente niet over de informatie 
beschikt welke Haarlemmer noodzakelijk gebruik moeten maken van het openbaar vervoer, ziet de 
gemeente geen reden om actief tot verstrekking van mondkapjes over te gaan.
Er zijn wel andere manieren om de kosten voor een mondkapje vergoed te krijgen.
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.
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.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester,
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