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Aan de Gemeenteraden van Edam-Volendam, Waterland, Purmerend, Beemster,
Zaanstad, Landsmeer Wormerland en Oostzaan.
Gestegen kosten in coronatijd voor minima
Geachte gemeenteraadsleden,

Vanuit de FNV maken we ons, naast alle werk-gerelateerde coronazaken, zorgen om
de extra kosten voor minima in deze coronatijd. Voor mensen met een kleine
portemonnee is het leven veelal duurder geworden door het moeten laten bezorgen
van boodschappen bij ziekte en vooral natuurlijk door het verlies van werk en
inkomen voor velen.
Daarbovenop komen nog een aantal extra zorgkosten die verband houden met de
coronacrisis. Door de coronacrisis zijn de afgelopen periode ziekenhuisbehandelingen
van honderdduizenden patiënten uitgesteld. Deze patiënten gaan daardoor mogelijk
extra betalen. Dat komt omdat in sommige gevallen het eigen risico van zowel 2019
als 2020 wordt aangesproken. Het DBC is aangemaakt in 2019 en blijft maar 6
maanden geldig. Als je dus niet binnen die 6 maanden met de behandeling klaar bent
dan wordt er nu in 2020 een nieuwe DBC aangemaakt en wederom op je eigen risico
geboekt.
De Landelijke Armoedecoalitie (FNV is hier onderdeel van) heeft aan het kabinet
verzocht mensen rondom het minimum uit te zonderen van het betalen van het
eigen risico maar het kabinet wil hier geen gehoor aan geven. Wij vragen u om in uw
raad hier aandacht voor te vragen en wellicht een regeling hiervoor vanuit de
Bijzondere Bijstand in te regelen als mensen hierdoor in de problemen komen.
Op een aantal plekken moeten vanaf 1 juni mondkapjes worden gedragen (ov,
kapper, fysiotherapeut etc.) en wellicht wordt dit nog uitgebreid de komende tijd.
Een mondkapje kost circa 1 euro per stuk. Dat betekent zeker 30 euro per maand per
persoon(gemiddeld gebruik wordt zelfs op twee of drie per dag geschat).
Mensen op of rond het minimum hebben het financieel al extra zwaar nu en deze
extra kostenpost kan daar niet bij. Het is bovendien in ons aller belang dat de
mondkapjes gedragen worden om verdere besmettingen te voorkomen.
Vanuit de FNV vragen wij aandacht of het niet mogelijk is om in uw gemeente een
financiële vergoeding voor de mondkapjes voor minima te verstrekken vanuit
bijvoorbeeld de bijzondere bijstand maar liever nog een algemene tijdelijke regeling.

Of desnoods alle minima vijf stoffen, wasbare mondkapjes te schenken. Dat zou heel
veel mensen wat lucht geven. Onder andere de gemeente Rotterdam heeft dit
inmiddels al gedaan.
We realiseren ons terdege dat ook uw gemeente nu een moeilijke tijd tegemoet gaat
financieel gezien, maar we hopen toch dat u hier aandacht aan wilt schenken gezien
de grote problemen waar de minima nu mee te maken hebben.
Met vriendelijke groet,
Lokaal FNV Zaanstreek-Waterland.
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