
	
	
	
 
Aan het College van B & W. 
Postbus 35. 
4600 AA Bergen op Zoom. 
 
Bergen op Zoom, 8 mei 2020. 
 
Betreft: Extra kwetsbare mensen. 
 
Geacht college, 
 
Ons bereiken berichten over mensen die van een sociale uitkering moeten leven die nu door 
de corona situatie extra hard geraakt worden. Het zijn mensen die al meerdere jaren van een 
sociale uitkering leven.  
Mensen die niet, of in mindere mate, het vermogen hebben om de regie over hun eigen 
leven te voeren. Mensen die door meerdere tegenslagen in het leven steeds verder zijn 
afgegleden. Mensen die geholpen zouden moeten worden door de SDW en GGZ of zich juist 
aan die zorg onttrekken, al dan niet bewust. 
Deze mensen zijn vaak aangewezen geweest op de Voedselbank maar de voorziening door 
de Voedselbank houdt na 3 jaar op. Daardoor zijn veel mensen buiten beeld en steeds 
verder in een isolement geraakt. We hebben het steeds over mensen maar dus ook over 
gezinnen met kinderen. 
Wij begrijpen dat de genoemde organisaties door de corona uitbraak hun werk minder 
effectief kunnen uitvoeren. 
Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen. 
 

• Is de Wethouder op de hoogte van dergelijke situaties? 
• Gaat de Wethouder bij de ISD informeren of dit bij deze dienst bekend is en om 

hoeveel casussen het gaat? Zo niet, waarom niet? 
• Is de Wethouder van plan om met de ISD, SDW, GGZ, Wij Zijn / Traverse, Leger Des 

Heils (Bij Bosshardt) en de Voedselbank contact op te nemen om een gezamenlijk 
plan van aanpak te bespreken om deze groep mensen effectief te helpen? Zo niet, 
Waarom niet? 

• Is de Wethouder van plan om hierop door te pakken omdat wellicht nog meer 
mensen, en of gezinnen, nu nog niet in beeld zijn? Zo niet waarom niet?  

• Ziet de Wethouder mogelijkheden om deze groep, die 3 jaar een beroep hebben 
gedaan op de Voedselbank, weer door de Voedselbank te laten helpen zodat zij weer 
meer uit hun isolement kunnen komen? Zo niet, waarom niet? 

 
Graag zien wij de vragen beantwoord conform ex. Art.36 van het RvO. 
 
Vriendelijke groeten namens de SP-fractie,  
Theo de Jong en Rob de Vos. 
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