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Onderwerp: Beantwoording vragen SP- midden Groningen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

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.  

Hierover heeft de SP- fractie  een aantal vragen gesteld. In deze brief geven wij antwoord op de 
vragen van de SP.  

 

 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? 

Antwoord; De Rijksoverheid heeft een dringend beroep gedaan op mensen met een vitaal 
beroep om zich maximaal in te zetten bij, in en voor de bestrijding van het virus. 
Bijvoorbeeld voor kinderopvang is hiervoor ook een voorziening getroffen om dit 
mogelijk te maken. Deze voorziening wordt via de gemeente geboden, in die zin 
dat de gemeente hierin een coördinerende rol heeft.  

 

 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? 

Antwoord; We hebben kennis genomen van de berichtgeving in de media. We hebben echter 
geen rechtstreekse signalen ontvangen van werknemers of werkgevers. Het is aan de 
werkgever primair om veilig werkomstandigheden te bieden aan de medewerkers. De 
richtlijnen van de RIVM zijn hierin leidend. De GGD heeft hiervoor ook een handreiking 
gemaakt. Zijn er signalen van zorgaanbieders waarmee de gemeente mbt de Wmo of 
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Jeugdzorg een contract heeft, vragen we u dit te melden: 
contractmanagement.wmo@midden-groningen.nl 

Verder heeft het college op grond van de noodverordening mogelijkheden om handhavend op 
te treden als er een situatie is die daar om vraagt. Op dit moment zijn er dagelijks 
toezichthouders op pad, die in de openbare ruimte maar ook bij winkels en dergelijke kijken of 
de richtlijnen juist worden toegepast. In het ergste geval kunnen er boetes  opgelegd worden. 

 

 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?  

Antwoord; Het college heeft geen formele rol om toe te zien op de arbeidsvoorwaarden van 
medewerkers  in genoemde bedrijven en organisaties. Mochten er situaties zijn bij bedrijven 
en organisaties waar we als gemeente een zakelijke relatie mee hebben, dan kan dit 
uiteraard bespreekbaar worden gemaakt. Op dit moment is hier geen aanleiding voor. 

Er zijn met de Wmo en Jeugdzorg aanbieders afspraken gemaakt mbt de financiële 
zekerheid. We verwacht van zorgaanbieders dat zij daarmee ook hun verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de werknemers nemen. 

 

 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? 

Antwoord; Het college verwacht dat zorgaanbieders de  RIVM richtlijnen 
volgen.https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/informatie-voor-professionals 

Er zijn op dit moment nog geen signalen bij het college binnen gekomen dat hier van 
afgeweken wordt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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