
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: PU 

Naam: Arja Heerspink 

Onderwerp: Problematiek door Corona 

Datum indiening vragen: 30 augustus 2021 

 
 
 

Vragen: 

 
Naar aanleiding van een persbericht van buurgemeente 
Kampen https://www.destentor.nl/kampen/extra-hulp-voor-kampenaren-die-door-corona-in-problemen-
komen~ad701e9c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F  stellen wij graag het volgende aan 
de orde: 
 
Deel a: 
Zijn er in de Noordoostpolder signalen dat er door corona: 
* mensen kampen met (langdurige) fysieke of mentale gezondheidsproblemen? 
* mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt? 
* meer mensen die in armoede of met schulden leven? 
* (meer) mensen die zich eenzaam voelen door verminderde sociale contacten? 
 
Deel b: 
Geldzorgen en gezondheidsklachten lijken elkaar te versterken. Dit maakt het bijvoorbeeld nog 
lastiger om werk te vinden. Door het verliezen van inkomsten uit werk is de kans groter dat schulden 
ontstaan en/of zich op stapelen. Daarnaast lijkt het zo te zijn dat meer mensen in een isolement zijn 
geraakt door verminderde sociale contacten. 
Onze vragen n.a.v. het persbericht zijn verder: 

1. is het college bekend met bovenstaande problematiek? 
2. hebben wij deze groepen mensen in beeld in de Noordoostpolder? Zo niet, hoe krijgen wij 

deze mensen in beeld? 
3. wat zijn de stappen die wij als gemeente hebben ondernomen of gaan nemen om deze 

mensen te ondersteunen en te helpen? 
4. is het college voornemens stappen te nemen om deze groepen mensen in beeld te krijgen? 
5. Is het college voornemens deze groepen mensen extra te ondersteunen bij ontstane 

problemen? 
6. is er een plan voor bovenstaande? 

 

 
Antwoord: 
Het college erkent dat er inwoners in Noordoostpolder zijn die te maken hebben met de 
gevolgen van corona. Dit zal in Noordoostpolder niet anders zijn dan elders in Nederland. Als 
gemeente is er ingezet op de weekendopenstelling van de Bouwerskamp en tijdelijke 
uitbreiding van het jongerenwerk. Daarnaast kunnen inwoners met een ondersteuningsvraag 
op basis van ons reguliere beleid een beroep doen op de gemeente. Mogelijk wordt er als 
gevolg van de coronapandemie een extra beroep gedaan op deze reguliere ondersteuning 
(deze signalen zien we overigens nog niet). Als gemeente accepteren we dat en accepteren 
eventuele meerkosten. Het college is van mening dat de reguliere zorginfrastructuur hiervoor 
voldoende is en dat hier vooralsnog geen aparte dienstverlening nodig is. In de communicatie 
naar onze inwoners blijven we aandacht besteden aan duidelijke communicatie, zodat 
inwoners weten dat ze zich kunnen melden bij het sociaal loket en zo de toegang tot zorg goed 
weten te vinden. Op dit moment zijn er geen concrete signalen dat een specifieke 
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(corona)aanpak nodig is. In september 2021 wordt de vierjaarlijkse GGD monitor 
gepresenteerd. In deze monitor zijn gegevens te vinden over de (ervaren) gezondheid van onze 
inwoners. Deze informatie wordt via de nieuwsbrief met de gemeenteraad gedeeld.  
 
 

Datum beantwoording vragen: 14-09-2021 

Contactpersoon: C. Bleeker 

 
 


