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De PvdA-fractie heeft een drietal vragen over de notitie Beeld en maatregelen corona
gemeente Dalfsen, d.d. 14 april 2020.
Ten eerste complimenten voor de grote lijnen van de aanpak. Er wordt hard gewerkt om te
doen wat we kunnen. Toch nog een drietal vragen:
1. We lezen in de nota niets over de voedselbank. Zijn daar contacten mee? Hebben ze
ondersteuning nodig en zo ja wat kunnen we als gemeente hierin betekenen?
2. Wat kunnen we betekenen voor mensen met een flexibel contract die plotsklaps zonder
inkomen komen te zitten? We roepen het college op ook deze groep ruimhartig tegemoet te
treden. D.w.z op vergelijkbare wijze dan de groep zzp-ers/ondernemers die een
bijstandsuitkering ontvangen en voor kwijtschelding in aanmerking komen. Heeft het college
hier concreet aandacht voor?
3. Onderwijs. Er wordt momenteel volop aan digitaal onderwijs gedaan. Maar niet elk gezin
heeft meerdere apparaten voor digitaal werken? Is hier aandacht voor? Voldoen de
voorzieningen die we hier voor hebben?

Beantwoording wethouder Uitslag
Om te beginnen dank voor de uitgesproken complimenten. Er wordt in het gemeentehuis
inderdaad hard gewerkt en het is fijn zo af en toe waardering te krijgen.

Antwoord 1
Er is contact geweest met de voedselbank. Er is wel een stijging in het aantal gebruikers van
de voedselbank. Dit is echter geen plotselinge stijging van de afgelopen 4 weken; het is een
gestage stijging die zich al vóór de Corona-crisis voordeed. Het aantal gebruikers/gezinnen
was in 2019 gemiddeld 30 per week; nu ligt het aantal op gemiddeld 40.

Antwoord 2
De gemeente voert voor ondernemers en zzp-ers de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. Dit is geen gemeentelijke behandeling van een
bepaalde doelgroep, maar uitvoering van een rijksregeling die in verband met de Coronacrisis is opgesteld. Een dergelijke rijksregeling is er (nog) niet voor mensen met een flexibel
contract. In dit opzicht, dus wat betreft een ruimharige of speciale behandeling, kunnen
flexwerkers niet op gelijke wijze worden behandeld als ondernemers of zzp-ers.

Mensen die plotsklaps zonder inkomen komen te zitten, kunnen een beroep doen op
bestaande regelingen. Als een tijdelijk contract of een uitzendovereenkomst afloopt en niet
wordt verlengd, volgt de normale procedure van het aanvragen van WW bij het UWV. Als
geen recht is op WW kan eventueel recht op bijstand zijn in het kader van de Participatiewet.
Maar de voorwaarden zijn gewoon de huidige Participatiewet (o.a. gezamenlijke
huishouding, verdienende partner, vermogenstoets, e.d.). Als er financiële problemen zijn en
iemand klopt aan bij de gemeente, kijkt de gemeente Dalfsen altijd naar mogelijkheden.
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is een ander verhaal. Dit is niet gekoppeld aan
het feit of iemand ondernemer, zzp-er of flexwerker is, maar is afhankelijk van het feitelijk
inkomen en vermogen. Als dit inkomen beneden een bepaalde grens ligt, kan men in
aanmerking komen voor kwijtschelding. Aanvragen voor kwijtschelding worden behandeld
door GBLT. Zoals u heeft kunnen lezen in de notitie, is uitstel van betaling sowieso mogelijk
als daar om gevraagd wordt.

Antwoord 3
We onderhouden wekelijks contact met scholen en opvangorganisaties, onder andere door
middel van een wekelijks bericht aan de scholen van de gemeenten. Zowel in de eerste
week van de maatregelen als in afgelopen week (week 16) is aan de scholen gevraagd
melding te doen van knelpunten bij noodopvang en thuisonderwijs. Daarbij is specifiek
gevraagd naar beschikbaarheid van ICT-voorzieningen. Waar in de eerste peiling nog zorg
uitgesproken werd door sommige scholen, wijst de beantwoording er nu op dat er geen
knelpunten ervaren worden.
De ene school maakt meer gebruik van ICT-middelen voor het thuisonderwijs dan de
andere. Scholen geven ICT-middelen in bruikleen mee naar huis, wanneer de voorzieningen
thuis te kort schieten.
Met enige regelmaat, zolang de maatregelen van kracht zijn, zullen we blijven vragen naar
knelpunten in de noodopvang en het thuisonderwijs. Waar nodig en mogelijk wordt
ondersteuning geboden bij het oplossen hiervan.

