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Schriftelijke vragen over de bescherming van kwetsbare Rotterdammers ten
tijde van het coronavirus
Rotterdam, 16 maart 2020
Geacht college,
De landelijke en lokale maatregelen voor het indammen en mitigeren van de verspreiding
van het COVID-19 leiden tot allerlei soorten indirecte sociaaleconomische gevolgen,
waarbij Rotterdammers omzet of inkomen mislopen en daardoor economisch (extra)
kwetsbaar worden. Denk hierbij aan zzp’ers uit verschillende sectoren die inkomen
mislopen, uitzendkrachten, medewerkers van evenementen die niet doorgaan of mensen
uit de culturele sector.
Voor veel Rotterdamse zzp’ers, ondernemers, flexwerkers en uitzendkrachten die als
gevolg van COVID-19 ineens een ernstige daling van hun inkomsten zien, zal er niks
anders opzitten dan het aanvragen van een bijstandsuitkering. Het verstrekken van een
uitkering is echter aan veel strenge voorwaarden verbonden.
Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Welke maatregelen kunnen wij in Rotterdam treffen om te zorgen dat er geen extra
financiële problemen ontstaan voor deze groep? Is het mogelijk de wachtperiode van 4
weken tijdelijk op te schorten, al dan niet na overleg met het kabinet? Bent u bereid
verzoeken om broodnood ruimhartig toe te kennen?
2. Welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat alle nieuwe aanvragen zo snel
mogelijk in behandeling kunnen worden genomen en dat er bij extra toeloop geen
achterstanden ontstaan?
Eén van de voorwaarden voor het ontvangen van schuldhulp is dat de cliënt de afgelopen
maanden geen nieuwe schulden mag hebben opgelopen.
3. Deelt het college de mening van GroenLinks dat oplopende schulden bij zzp’ers,
ondernemers, flexwerkers en uitzendkrachten als gevolg van COVID-19 een uitzonderlijk
geval van overmacht is? Graag een toelichting.
4. Zo ja, is het college bereid om als (voorlopige) uitzondering bij schuldhulp in ieder
geval de gemaakte schulden in februari en maart en mogelijk ook de schulden gemaakt
in april hierbij niet mee te tellen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.
5. Is het college bereid ruimhartiger om te gaan met Rotterdammers die hun
gemeentebelasting te laat betalen of tijdelijk überhaupt ontoereikende financiële
middelen hebben om dit te doen? Graag een toelichting.
Momenteel maakt het stadsbestuur al afspraken met woningcorporaties om
uithuiszettingen te voorkomen. In verschillende Amerikaanse steden, waaronder San
José, besloot het stadsbestuur een moratorium in te voeren op huisuitzettingen als
gevolg van misgelopen omzet of inkomen door het coronavirus.
6. Is het stadsbestuur bereid in overleg te treden met woningcorporaties en particuliere
verhuurders voor een tijdelijk moratorium op huisuitzettingen in Rotterdam in verband

met de grote groep Rotterdammers die nu mogelijk moeilijker de maandelijkse huur kan
betalen? Graag een toelichting.
Bij Centraal Onthaal, het Rotterdamse daklozenloket, en het Jongerenloket, voor
zwerfjongeren, wordt geïndiceerd of mensen wel- of niet zelfredzaam zijn en dus recht
hebben op de voorzieningen uit de maatschappelijke opvang.
7. Welke mogelijkheden zijn er om het daklozenloket een ruimhartiger kader te bieden
bij het indiceren van (on)zelfredzaamheid, bijvoorbeeld omdat het eigen netwerk van de
nieuwe dak- of thuisloze hem/haar/hen minder snel in huis zal nemen als gevolg van
COVID-19?
8. Is het college bereid deze ruimhartigere kaders per direct in te voeren? Graag een
toelichting.
Naast rechthebbende dak- en thuislozen, die via Centraal Onthaal of het Jongerenloket
een pas voor de nachtopvang kunnen krijgen, zijn er ook dak- en thuislozen in onze stad
die geen recht hebben op opvang, bijvoorbeeld omdat zij uit Midden- of Oost Europa
afkomstig zijn of ongedocumenteerd zijn. Tijdens bijzondere weersomstandigheden
kunnen zij terecht in de nachtopvang, omdat dan de winterregeling geldt, waarbij voor
iedereen een bed klaarstaat.
9. Bent u bereid per direct en voor onbepaalde tijd de winterregeling te starten? Zo nee,
waarom niet?
Rotterdammers die zorg nodig hebben kunnen dat aanvragen via de Vraagwijzer.
Normaal gesproken is er altijd een ‘keukentafelgesprek’ nodig om de indicatie te stellen.
Momenteel zijn echter veel mensen huiverig voor sociaal contact, zeker mensen die tot
de risicogroep behoren (oudere of zieke Rotterdammers).
10. Is het mogelijk de indicaties tijdelijk telefonisch te verstrekken, daar waar dat
enigszins mogelijk is? En bent u bereid alle aflopende indicaties voorlopig automatisch te
verlengen?
Met vriendelijke groet,

Lies Roest

