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Kennisnemen van 
Het verstrekken van twee gratis mondkapjes aan minima 
 
Inleiding 
Op veel plekken in Nederland wordt het gebruik van een mondkapje dringend geadviseerd of is het 
verplicht. Voor mensen met een laag inkomen is de aanschaf van mondkapjes een extra belasting van 
het beschikbare budget. Om dit enigszins te compenseren hebben wij besloten om aan inwoners met 
een minimuminkomen twee gratis, uitwasbare, mondkapjes te verstrekken. Meerdere gemeenten in 
Nederland gingen ons hierin voor. Ook via de Voedselbank Tilburg (met een uitgiftepunt in Goirle) 
zijn gratis mondkapjes verstrekt.  
 
 Informatie 
Een uitkering op minimumniveau is net als het minimumloon bedoeld voor alle algemene 
(incidentele en periodieke) kosten van het bestaan. Denk aan vaste lasten, vervoerskosten, kosten 
levensonderhoud, kleding etc. Nu kwamen daar enkele weken geleden plotseling mondkapjes bij. 
Inmiddels zijn mondkapjes algemeen gebruikelijk. In de tijd gezien is dat snel gegaan. Alhoewel het 
niet over zeer hoge kosten gaat is het zeker zo dat als je kiest voor kapjes voor éénmalig gebruik de 
kosten kunnen oplopen, zeker in een gezin met kinderen. Om dit enigszins te compenseren gaat de 
gemeente Goirle eenmalig twee mondkapjes per inwoner met een minimuminkomen verstrekken. 
Ook voor kinderen vanaf 12 jaar van minima. Door dit eenmalig te doen kan de inwoner met een 
minimuminkomen zich instellen op de nieuwe situatie. 

 
Kosten 
We ramen de kosten van de aanschaf op maximaal € 5.000,00. Van het rijk ontvangen we geen 
specifieke vergoeding voor mondkapjes. Wel ontvangen we van het Rijk een niet-geoormerkt bedrag 
voor kosten die samenhangen met de coronaproblematiek. We brengen het bedrag van maximaal € 
5.000,00 voorlopig ten laste van het minimabeleid. Bij het opmaken van de jaarrekening beoordelen 
we of het ontvangen bedrag van het rijk ruimte biedt voor dekking van deze kosten.  
 
Vervolg  
De kapjes worden zo spoedig mogelijk besteld en verstrekt.  
 
Communicatie 
De bij de gemeente bekende minima worden aangeschreven door sociale zaken. We bestellen iets 
meer mondkapjes zodat we inwoners die zich spontaan melden ook kunnen helpen. We gaan hier 
niet actief op communiceren.  


