
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 2 april 2020 

 

 

Onderwerp : Verbeter werkomstandigheden cruciale beroepen met voldoende beschermende middelen. 

 

 

Toelichting: 

Geacht college, 

De SP-fractie maakt zich grote zorgen over de werkomstandigheden van mensen die werken in cruciale 
beroepen. Bij de SP komen meldingen binnen van mensen die werkzaam zijn in de thuiszorg 
(huishoudelijke zorg en verpleegzorg), de bejaardenhuizen en verpleeghuizen, de kinderopvang, de 
schoonmaak, het openbaar vervoer, de retail- en detailhandel, de bouw en de industrie.  

Van thuiszorgwerkers komen signalen binnen dat zij hun werkomstandigheden als onvoldoende veilig 
ervaren. Zowel van werkers in de huishoudelijke zorg als de verpleegzorg komen er bij de SP signalen 
binnen dat er geen of nauwelijks geschikte mondkapjes zijn. Thuiszorgwerkers maken deze soms zelf, 
terwijl dit natuurlijk onvoldoende veiligheid garandeert. Daarnaast moeten thuiszorgwerkers in sommige 
gevallen zelf betalen voor handschoenen en desinfecterende middelen. Deze werkomstandigheden 
zorgen voor angst en onzekerheid onder thuiszorgwerkers en -cliënten. Dit leidt er in sommige gevallen 
toe dat cliënten hun zorg afzeggen. Dan komt de thuiszorg in sommige gevallen dus niet meer, terwijl 
deze ouderen en cliënten omwille van de volksgezondheid ook al niet meer bezocht worden door 
familie, vrienden en kennissen. Dit kan leiden tot een toename van eenzaamheid, vervuiling en 
verwaarlozing. 

Vergelijkbare verhalen krijgt de SP-fractie te horen van mensen die werkzaam zijn in bejaardenhuizen 
en verpleeghuizen, schoonmaak, openbaar vervoer, retail- en detailhandel, industrie en kinderopvang. 
In deze sectoren zijn ook veel flexkrachten werkzaam. De onzekerheid in werk en inkomen leidt ertoe 
dat mensen met klachten toch maar aan het werk gaan. Want wanneer zij te lang afwezig zijn, 
verdienen zij minder en lopen het risico om er als eerste uitgegooid te worden. Dus gaan zij toch maar 
aan het werk. Het alternatief is namelijk verlies van werk en inkomen. Flexwerk betekent in deze 
crisistijd naast onzekerheid voor de werkers ook een extra risico voor onze volksgezondheid. Extra zuur 
is het dat zij die de bezuinigingen van de vorige crisis hard voelden, nu de cruciale beroepen zijn. Zij 
eisen al jaren meer waardering voor het werk dat ze doen. Ze kregen telkens nee te horen. En precies 
van hen wordt nu een groot offer gevraagd. 

Daarom is de SP van mening dat het college van B&W er alles aan moet doen om mensen die werken 
in cruciale beroepen de beste en meest veilige werkomstandigheden te garanderen. Daarnaast vindt de 
SP dat de controle hierop goed en streng moet zijn. Dit omdat wij als samenleving ervoor moeten 
zorgen dat mensen die werkzaam zijn in cruciale beroepen op alle steun van de overheid moet kunnen 
rekenen. Zowel van de landelijke als de lokale overheden. 



 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

 

 Is het college met de SP-fractie van mening dat mensen die werkzaam zijn in cruciale beroepen 
op alles steun van de overheid moeten kunnen rekenen? Zo ja, op welke manier handelt het 
college van B&W hiernaar? Zo niet, waarom niet? 

 Is het college bekend met de verhalen van mensen die werkzaam zijn in cruciale beroepen en 
hiervoor onvoldoende beschermende middelen ter beschikking hebben? Zo ja, wat doet het 
college van B&W hier nu aan? En wanneer is het tekort aan beschermende middelen opgelost? 
Zo niet, waarom niet en wat doet het college van B&W eraan om indien deze situaties zich 
voordoen om deze signalen dan wel te ontvangen? 

 Ziet het college van B&W er op toe of (thuis)zorgorganisaties, schoonmaakbedrijven, openbaar 
vervoerbedrijven, industriëlen, retail- en detailhandelaren en kinderopvanglocaties 

o Oproepkrachten en nulurencontracters niet onder druk zetten om ondanks klachten 
toch aan het werk te gaan? 

o Deze gezondheidscrisis en economische crisis niet  gebruiken om oproepkrachten en 
nulurencontracters te ontslaan? 

 4. Is het college bereid mede verantwoordelijkheid te nemen voor de medewerkers 
huishoudelijke ondersteuning en zorgpartijen er toe te dwingen beschermende maatregelen te 
treffen en adequate schoonmaakmiddelen aan te schaffen voor deze medewerkers? 

 

………….…                  
 
Namens de SP fractie Midden-Groningen  
 
Martine Feenstra  
 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

