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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Simons inzake het coronavirus in 
Amsterdam. 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Toelichting door vragensteller: 
 
Het coronavirus heeft Amsterdam bereikt. Op 21 maart 2020 waren er al 161 
geregistreerde besmettingen in onze stad. Het is van uiterst belang dat de stad haar 
inwoners optimaal informeert en beschermt in deze crisistijd. 
 
Gezien het vorenstaande heeft het lid Simons, namens de fractie van BIJ1, op grond 
van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 
schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld: 
  
1. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zich kritisch geuit over de strategie van 

het Nederlandse kabinet. Hoe verhoudt het Amsterdamse college zich tot deze 
kritiek? Hoe denkt het stadsbestuur bijvoorbeeld over de oproep van de 
Wereldgezondheidsorganisatie om intensief te testen, iets waar het Noorden van 
Nederland – in tegenstelling tot de rest van het land – recent mee is begonnen? 
Blijft Amsterdam de landelijke lijn volgen, of is het mogelijk dat wij in Amsterdam 
ook gaan ‘testen, testen, testen’? 
 
Antwoord 
De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland volgt het landelijk beleid. Deze 
probeert waar mogelijk de labcapaciteit zo goed mogelijk te benutten, in te zetten 
en biedt mogelijkheden tot testen van bijvoorbeeld cruciale zorgmedewerkers, erg 
zieke mensen met een mogelijk opname indicatie, indicaties waar testen leidt tot 
minder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Het testbeleid van het RIVM (aangepast sinds 1 april) is als volgt: de 
testcapaciteit in Nederland is verruimd en daarmee wordt het mogelijk om meer 
personen te testen. Uiteraard wordt daar nog steeds een zorgvuldige afweging in 
gemaakt. 

 
In het ziekenhuis worden mensen getest met klachten en symptomen van het 
coronavirus volgens het beleid van het ziekenhuis. Buiten het ziekenhuis kunnen 
onder andere mensen worden getest die klachten en symptomen hebben van het 
coronavirus en die een hoger risico lopen op een ernstige ziekte. 
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In instellingen zoals verpleeghuizen en woonzorgcentra waar veel lichamelijk 
kwetsbare mensen bij elkaar wonen, wordt er getest om vast te stellen of iemand 
van hen besmet is met het coronavirus. Als dat het geval is kan de instelling 
maatregelen nemen om medewerkers en andere bewoners te beschermen. 
 
Per groep zorgmedewerkers zijn specifieke adviezen opgesteld over wanneer 
men kan werken en wanneer testen overwogen kan worden. 
 
Meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#indicaties-voor-diagnostiek   
 
Het gaat om de zorg voor alle Nederlanders en niet per regio verschillende zorg. 
Hier heeft uiteindelijk iedere Amsterdammer baat bij. 
Over de Veiligheidsregio kunt u hier meer vinden: 
https://www.raadsledenenveiligheid.nl/crisisbeheersing/grip-structuur en 
https://www.raadsledenenveiligheid.nl/crisisbeheersing/grip-structuur  
 

2. Overal door het land staan oud-zorgmedewerkers op om hun steentje bij te 
dragen in deze crisistijd. Hoe denkt het college erover om ook migranten met een 
achtergrond in de zorg, wiens diploma niet in Nederland wordt erkend, op te 
roepen om zich te melden, zodat zij kunnen worden ingewerkt om zo snel aan de 
slag te kunnen gaan op de plekken waar zij nodig zijn? 
 
Antwoord 
Op dit moment is de zorg zwaar belast met het bestrijden van de coronacrisis. Het 
is niet mogelijk mensen in te werken, die niet bekend zijn met het Nederlandse 
zorgsysteem. Voor het koppelen van vraag en aanbod van (ex-)verpleegkundigen 
en verzorgenden is extrahandenvoordezorg.nl opgericht. Mensen zonder ervaring 
of in Nederland geaccepteerde opleiding in de zorg kunnen hun interesse om te 
helpen kenbaar maken via de actie Ready2Help van het Rode Kruis. 

 
3. Wat is de situatie van het Slotervaartziekenhuis op dit moment? Is het 

bijvoorbeeld mogelijk om het gebouw te gebruiken als tijdelijke opvanglocatie voor 
de groep ongedocumenteerde vluchtelingen die nu in parkeergarage De 
Kempering verblijven? Of wellicht als 24-uursopvang voor dak- en thuislozen? 
Hoeveel tijd zou het kosten om het gebouw hiervoor gebruiksklaar te maken? 
Worden hier op dit moment al voorbereidingen voor getroffen?  
 
Antwoord 
Het is een misvatting dat het gebouw geheel leeg zou staan; het wordt verhuurd 
aan een aantal bedrijven en organisaties. 
Het Slotervaartziekenhuis is wel geschouwd als locatie voor de noodopvang van 
ongedocumenteerde vluchtelingen en dak- en thuislozen. Er is echter gekozen 
voor opvang in sporthallen, omdat deze locaties sneller geopend kunnen worden 
voor opvang. Er zijn 1 tot 2 weken nodig om het Slotervaartziekenhuis in 
gereedheid te brengen voor de opvang van dak en thuislozen. 
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4. Hoeveel aanvragen voor tijdelijke ondersteuningen en kapitaalinjecties zijn er tot 
nu toe gedaan door ondernemers en ZZP’ers? Is er op dit moment al zicht op het 
aantal ondernemers en ZZP’ers voor wie deze regelingen niet voldoende zijn om 
het hoofd boven water te houden? Welke maatregelen is het college bereid te 
nemen om deze ondernemers en ZZP’ers tegemoet te komen?  
 
Antwoord 
Op dit moment (5 april) zijn er 37.698 aanvragen ontvangen voor de nieuwe 
regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo). Omdat de 
regeling op dit moment nog wordt uitgewerkt door het ministerie van SZW is het 
nog niet mogelijk deze aanvragen toe te kennen. Wel is de gemeente vrijdag 
27 maart 2020 gestart met het verstrekken van voorschotten zodat zelfstandig 
ondernemers en zzp’ers niet verder in de financiële problemen komen.  
Het college brengt in kaart of er groepen zijn die tussen wal en schip belanden, 
wat andere knelpunten zijn en bespreekt dit met het ministerie van SZW. 

 
5. Het college heeft aangegeven soepeler om te gaan met het innen van bepaalde 

belastingen. Hoe denkt het college over het idee om, waar nodig en mogelijk, 
ontheffingen te geven voor andere vormen van belastingen, maar daarnaast ook 
ontheffingen te geven voor de betaling van huur voor individuen, organisaties en 
ondernemers die zijn gehuisvest in gemeentelijk vastgoed?  

 
Antwoord 
Het college onderzoekt op dit moment alle maatregelen die mogelijk zijn om 
individuen, organisaties en ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. 
Naast versoepeling van de invordering van gemeentelijke belastingen wil het 
college ondernemers helpen de gevolgen van de corona-uitbraak het hoofd te 
bieden door geen precario terrassen over de 1e helft van 2020 te heffen en geen 
reclamebelasting in 2020 te heffen. De raadsvoordracht hiervoor is inmiddels 
voorgelegd aan de raad.  
Het college is zich er van bewust dat ook een deel van onze eigen huurders de 
directe gevolgen ondervindt van deze crisis en dat dit tot onzekerheid leidt. Om 
die reden is besloten dat er per 1 april jl tot nader order geen 
betalingsherinneringen of aanmaningen aan onze huurders worden verstuurd 
indien de huur niet op tijd wordt voldaan. Huurders blijven echter wel verplicht om 
de huur te betalen. Indien zij de huur geheel of gedeeltelijk niet betalen ontstaat 
er een huurschuld. Hier wordt vooralsnog geen herinnering of aanmaning voor 
verstuurd. De maatregel is benoemd in de bijlagen bij verzamelbrief 2 van 1 april 
2020. 

 
6. Inmiddels is duidelijk dat de Amsterdamse Voedselbanken last hebben van grote 

tekorten als gevolg van hamsteraars. Gelukkig is er wel al steun vanuit het 
kabinet voor Voedselbanken. Maar deze crisis is niet volgende week voorbij. 
Ook op de langere termijn is er behoefte aan voedselzekerheid voor alle 
Amsterdammers en minima in het bijzonder. Is de burgemeester, tevens als 
voorzitter van de veiligheidsregio, bereid een voedselzekerheidsplan in het 
calamiteitenplan te laten opnemen?  
 
Antwoord 
De gemeente en Voedselbank Amsterdam zijn in gesprek over hoe de 
voedselzekerheid van de Amsterdammers die zijn aangewezen op de noodhulp 
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van de Voedselbank gegarandeerd kan blijven tijdens en na de coronacrisis. 
Hierbij is aandacht voor diverse aspecten van het gehele proces van het 
inzamelen van voedsel tot en met de uitgifte aan de Amsterdammer. Denk aan de 
veiligheid van vrijwilligers en klanten, de wijze van distributie met de nieuwe 
RIVM-richtlijnen en de inhoud van de pakketten. Vorige week heeft de 
Voedselbank Amsterdam besloten tijdelijk over te stappen op het verstrekken van 
waardebonnen aan bestaande klanten die verzilverd kunnen worden bij Jumbo 
supermarkten in plaats van voedselpakketten. Dit was een noodbesluit in verband 
met de tijdelijk verminderde toevoer van voedsel en omwille van de veiligheid van 
de vrijwilligers en klanten. 
Op 26 maart heeft een bestuurlijk gesprek met de Voedselbank Amsterdam 
plaatsgevonden waarin is afgesproken dat de gemeente op korte termijn de 
Voedselbank met advies op strategisch en tactisch niveau gaat ondersteunen. 
Het gezamenlijke doel is zo snel mogelijk weer over te gaan op het verstrekken 
van voedselpakketten binnen de beperkingen die er nu zijn. Op dit moment zien 
wij geen aanleiding om een voedselzekerheidsplan in het calamiteitenplan te 
laten opnemen. Het college heeft de bovenstaande afspraak gemaakt met de 
Voedselbank Amsterdam. De situatie bij de voedselbanken in de regio wordt van 
week tot week gemonitord door de Veiligheidsregio.  
Inmiddels is bekend geworden dat het Rijk 4 mln. noodsteun beschikbaar stelt om 
voedselbanken draaiende te houden. Daarnaast hebben het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit met de VNG en Voedselbanken Nederland een landelijk 
actieteam in het leven geroepen. Het actieteam gaat helpen om de distributie en 
uitgifte van voedselbanken te versterken. Het is op dit moment nog niet duidelijk 
welk deel van het bedrag bij de Voedselbank Amsterdam terecht zal komen. 
Verder is er veel steun uit de maatschappij, zowel van bedrijven als van 
vrijwilligers en burgers die donaties doen. 

 
7. De fractie van Amsterdam BIJ1 ontvangt signalen dat niet alle WPI-afspraken 

telefonisch worden afgehandeld en dat er nog steeds persoonlijke afspraken 
worden gemaakt. Klopt dit? Zo ja, waarom sluit Amsterdam zich niet aan bij de 
instructie van het UWV (alleen telefonisch contact tijdens de crisis)?  
 
Antwoord 
Persoonlijk contact is er (sinds medio maart) alleen op verzoek van de klant zelf. 
Verder loopt het contact via brief, app, mail of telefoon. Alleen bij grote twijfel over 
de rechtmatigheid worden mensen opgeroepen voor een gesprek. Uiteraard met 
inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast is er persoonlijk contact 
wanneer dat noodzakelijk is. Afgelopen week zijn nog 20 statushouders van 
inkomen en een woning voorzien. In verband met onder meer overhandigen 
sleutels vindt een persoonlijk gesprek plaats. 

 
8. Normaliter geldt er een wachttijd van vier weken voor een bijstandsuitkering. 

Inmiddels is dit voor ZZP’ers buiten werking gesteld. Kan het college dezelfde 
maatregel doorvoeren voor anderen, zoals mensen die net uit de WW komen? 
Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 
Er is geen sprake van een vaste wachttijd van vier weken voor een 
bijstandsuitkering. Waar wel sprake is van een verplichte wachttijd voor 



   Jaar  2020 
Afdeling  1 
Nummer  380 
Datum  7 april 2020 
 

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteblad 

Schriftelijke vragen, vrijdag 27 maart 2020 
 

R
 

 5

aanvragen van jongeren, heeft het rijk gemeenten de ruimte gegeven daar van af 
te zien nu de kansen op een baan drastisch verminderd zijn.  

  
9. Heeft het college zicht op de mate waarin Amsterdammers in deze crisistijd 

worden afgesloten van elektriciteit, water en internet? Wat is het standpunt van 
het college hierover? Tot in hoeverre kunnen Amsterdammers erop rekenen dat 
het college zich inzet om afsluitingen van elektriciteit, water en internet te 
voorkomen?  
 
Antwoord 
Op 26 maart heeft de minister van Milieu en Wonen de Tweede Kamer 
geïnformeerd over afspraken met o.a. energieleveranciers en de 
drinkwatersector. Netbeheerders hebben aangegeven geen afsluitingen wegens 
betalingsachterstanden uit te voeren, in geval van fraude of misbruik kan wel 
worden afgesloten. De energieleveranciers zullen bij betalingsproblemen met 
begrip voor de situatie in gesprek gaan om individuele afspraken te maken Ook 
de drinkwatersector heeft besloten dat geen klanten worden afgesloten. 
Het college zet intussen (binnen de huidige mogelijkheden) de Amsterdamse 
aanpak vroegsignalering ter voorkoming van oplopende financiële problemen, 
zoals Vroeg Eropaf en de zogenaamde Geregelde betaling, onverminderd voort. 
Deze aanpak richt zich met name op de vaste lasten (huur, zorgverzekering, 
energie en water). Internet is hier overigens geen onderdeel van. 

 
10. De huurprijzen mogen vanaf 1 juli 2020 worden verhoogd. In deze onzekere tijden 

is dit volgens de fractie van BIJ1 zeer onverstandig. Wij zouden eerder pleiten 
voor een huurverlaging in combinatie met een huurvrije periode van minimaal drie 
maanden, waarin huurders dus even geen huur hoeven te betalen. Hoe staat het 
college hier tegenover?  
 
Antwoord 
Amsterdam kent al erg hoge huren. Vooral in de vrije sector zijn de huren hoog, 
maar het onderzoek WiA 2019 laat zien dat de afgelopen jaren ook de huren in de 
sociale sector behoorlijk zijn gestegen. Het college zou geen enkel bezwaar 
hebben tegen huurmatiging. Echter, het huurrecht en de mogelijkheden tot 
huurverhoging, zijn thema’s die op landelijk niveau worden georganiseerd. 
Overigens ziet het college dat verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen 
hun verantwoordelijkheid nemen voor huurders die door de coronacrisis hard 
worden geraakt. Verhuurders erkennen dat het tijd kan kosten voordat mensen 
daadwerkelijk financiële ondersteuning van het kabinet ontvangen en dat in 
sommige situaties huurders deze periode niet financieel kunnen overbruggen. In 
een gezamenlijk statement hebben Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang 
naar buiten gebracht dat zij zich maximaal inspannen om te zoeken naar 
maatwerkoplossingen voor mensen die door de coronacrisis in moeilijkheden 
komen met de betaling van de huur.  
De Amsterdamse corporaties hadden ook al aangegeven, dat voor de 
huurbetaling van een huishouden dat in betalingsmoeilijkheden komt, elke situatie 
apart wordt gewogen en met veel zorgvuldigheid wordt gekeken wat werkt voor 
het betreffende huishouden. Zo kan er bijvoorbeeld worden overgegaan tot uitstel 
van huurbetaling (ook voor bedrijven die huren van de corporatie) en wordt er 
soepel omgegaan met betalingsregelingen. 
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11. Op dit moment worden dak- en thuislozen iedere dag op straat gestuurd. Dit 
vormt een groot risico voor dak- en thuislozen zelf, maar ook voor de gezondheid 
van Amsterdammers in het algemeen. Het is bovendien onnodig, aangezien er 
honderden hotels en tienduizenden hotelkamers zijn in Amsterdam waarvan er 
veel leeg staan. In andere landen worden hotels inmiddels al ingezet om dak- en 
thuislozen te huisvesten. Ook verschillende Amsterdamse hulporganisaties 
vragen hierom. Het college heeft eerder toegezegd om te kijken naar de 
mogelijkheid om zogenaamde ‘zelfredzame’ dak- en thuislozen te huisvesten in 
hotels. Zijn er al ontwikkelingen op dit gebied? Wat zijn de problemen waar het 
college tegen aanloopt bij deze kwestie?  
 
Antwoord 
Op dit moment zijn de richtlijnen van het ministerie van VWS van kracht. Deze 
richtlijnen volgen wij als gemeente Amsterdam. In lijn met  deze richtlijnen en het 
advies van de GGD zijn wij voor alle dak- en thuislozen nachtopvang en gebruik 
van voorzieningen overdag aan het realiseren.  Om de veiligheid van de  dak- en 
thuislozen en het personeel zo goed mogelijk te kunnen borgen, moesten we het 
aantal personen op een aantal opvangvoorzieningen flink terugbrengen. In het 
kader daarvan hebben wij de aanbieders van deze voorzieningen gevraagd 
mensen te selecteren voor wie opvang in een hotelkamer beter zou zijn. De 
aanbieders hebben een zorgvuldige selectie gemaakt en hiervoor 150 mensen en 
24 gezinnen (84 individuen) aangedragen. Deze worden opgevangen in 
hotelkamers voor de duur van de kabinetsmaatregelen. Voor de rest van de 
opvang geldt dat deze plaatsvindt in reguliere opvangvoorzieningen of een 
geschikt gemaakte sporthal. Opvang in hotelkamers leent zich minder goed voor 
de begeleiding en het toezicht, dat voor een deel van de mensen nodig is 
vanwege psychische of verslavingsproblematiek. Bovendien zou de capaciteit die 
hotels bieden in de nabije toekomst nodig kunnen zijn voor andere 
zorgdoeleinden in verband met corona. 
 

12. Welke informatievoorziening is er vanuit de gemeente georganiseerd voor dak- en 
thuislozen? Op de website van de gemeente is hier bijvoorbeeld nog geen 
informatie over te vinden. Welke stappen onderneemt het college om dak- en 
thuislozen, inclusief degenen die niet in de opvang komen, te informeren over de 
mogelijkheden om veilig door deze crisistijd heen te komen?  
 
Antwoord 
Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het communiceren over alle 
maatregelen naar hun cliënten. De gemeente ziet dat ze dat op een goede en 
zorgvuldige manier doen. Daarnaast is er informatie te vinden op 
www.amsterdam.nl/dakloos en 
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/dak-en-thuislozen. 

 
13. Hoe denkt het college erover om in deze crisistijd het principe van ‘Housing First’ 

toe te passen en alle dak- en thuislozen in de stad z.s.m. een sociale huurwoning 
toe te kennen?  
 
Antwoord 
Er is een schaarste aan vrijkomende sociale huurwoningen in Amsterdam. Het 
toewijzen van sociale huurwoningen aan dak- en thuislozen, is daarmee als 
maatregel niet geschikt om de honderden extra opvangplekken te realiseren die 
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wij binnen zeer korte tijd moeten realiseren om de dak- en thuisloze mensen in 
Amsterdam op te vangen in deze crisissituatie. 

 
14. Verschillende experts benadrukken dat het risico op huiselijk geweld toeneemt 

door de maatregelen die noodzakelijk zijn in de strijd tegen corona. Hoe denkt het 
college hierover? Welke stappen worden er ondernomen om de slachtoffers van 
huiselijk geweld te beschermen in deze crisistijd?  
 
Antwoord 
Het college is zich er van bewust dat er veel gevraagd wordt van de draagkracht 
van met name kwetsbare gezinnen bij de maatregelen die vanuit het Rijk moeten 
worden getroffen. Een eventuele stijging van het aantal meldingen / zaken 
huiselijk geweld wordt gemonitord binnen de gemeente. Tot op heden (31 maart) 
is van een stijging van meldingen bij Veilig Thuis geen sprake.  
Politie, Veilig Thuis, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Vrouwenopvang, 
Jeugdbescherming en Reclassering hebben op dit moment hun capaciteit op 
orde. Zij werken momenteel aan een scenario voor samenwerking wanneer een 
groot appèl op de capaciteit van een of meer organisaties wordt gedaan.  
De veiligheidspartners voeren de reguliere taken zo veel als mogelijk uit:.  
- Burgers en professionals kunnen, zoals gebruikelijk, bellen naar Veilig Thuis 

voor een melding en/of adviesvraag, en bij acuut gevaar 112. 
Spoedinterventies vinden gewoon doorgang, met inachtneming van de RIVM-
beschermingsmaatregelen.  

- De Jeugdbescherming, Ouder- & Kindteams, SamenDOEN en de 
vrouwenopvang (Blijf Groep) nemen actief contact op met gezinnen die zij 
reeds cliënt zijn (telefoon/video). Daarbij wordt specifiek ook contact gelegd 
met de kinderen. De Reclassering zorgt ook voor dergelijk contact met onder 
toezicht gestelden.  

Voor kwetsbare kinderen of kinderen uit risicovolle gezinnen bestaat sinds 25 
maart 2020 de mogelijkheid om (net als kinderen van ouders in vitale beroepen) 
opvang en/of onderwijs te krijgen. 

 
15. Welke acties heeft het college tot nu toe genomen om initiatieven te 

ondersteunen van Amsterdammers gericht op het helpen van mensen in nood? Is 
er bijvoorbeeld een ambtenaar aangewezen als aanspreekpunt voor al deze 
initiatieven? Zo nee, is het college bereid om hier iemand voor aan te stellen?  
 
Antwoord 
Het college heeft het online platform wijamsterdam.nl opgericht, waarop iedereen 
initiatieven in de stad kan delen. Op het platform kunnen mensen zich aansluiten 
bij initiatieven en initiatieven onderling kunnen aan elkaar gekoppeld worden. 
Vanuit de gemeente is het programma democratisering aanspreekpunt voor 
initiatieven.   
Amsterdamse organisaties voor sociaal werk coördineren vraag en aanbod via de 
website voorelkaarinamsterdam.nl en het centrale telefoonnummer 020-7670031. 
Hier kunnen Amsterdammers die zich willen inzetten of een hulpvraag hebben 
terecht. Vanuit de gemeente (sociale basis) is een team beschikbaar en reeds 
operationeel voor ondersteuning van deze organisaties, waar veel mee wordt 
samengewerkt. Binnen de gemeente is tussen beide ondersteuningsteams 
afstemming. 
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16. Super Single Mom en tal van andere vrouwenorganisaties hebben opgeroepen 
om een uitzondering te maken voor alleenstaande ouders met kinderen bij 
supermarkten. Nu komen zij door de strengere regels de supermarkten namelijk 
niet in. Kan het college toezeggen dat alleenstaande ouders wel gewoon 
boodschappen kunnen blijven doen?  
 
Antwoord 
De gemeente Amsterdams staat in contact met stichting Single Supermom en is 
bekend met deze signalen. Er zijn enkele supermarkten die een streng deurbeleid 
hanteren, waarbij slechts één persoon boodschappen kan doen en alleenstaande 
ouders hun kind(eren) niet kunnen meenemen. Single Supermom heeft in 
Amsterdam bij deze supermarkten aangekaart dat het door dit strenge deurbeleid 
voor alleenstaande ouders met jonge kinderen niet mogelijk is om boodschappen 
te doen. Velen van hen hebben in de huidige situatie geen oppas voor hun 
kinderen. In bijna alle gevallen heeft het gesprek tussen de stichting en de 
betreffende supermarkt ertoe geleid dat het beleid is aangepast. Ook heeft Single 
Supermom samen met een groot aantal andere organisaties landelijke aandacht 
gevraagd voor deze kwestie via een brief aan de minister president en de Tweede 
Kamer. Samen met stichting Single Supermom monitort het college de situatie. 
Het is op dit moment in Amsterdam bij de meeste supermarktketens mogelijk om 
boodschappen te doen als alleenstaande ouder met kinderen als dit noodzakelijk 
is. 
Gedurende de coronacrisis biedt stichting Single Supermom op verzoek van 
gemeente Amsterdam extra online ondersteuning aan voor alleenstaande ouders. 
Alleenstaande ouders kunnen telefonisch of via de Facebookpagina van de 
stichting contact opnemen met een ondersteuningsvraag gerelateerd aan het 
alleenstaand ouderschap. 

 
17. Kan het college toelichten waarom zij eerder sprak over “vrijwillige repatriëring” 

van Oost Europeanen uit de Winteropvang, terwijl in de praktijk is gebleken dat dit 
om gedwongen vertrek ging? Een aantal van de betreffende personen die uit de 
winteropvang zijn gezet, zijn op dit moment nog in Amsterdam en verblijven nu 
onder erbarmelijke omstandigheden in de buitenlucht.  
 
Antwoord 
Aan 43 Europeanen in de winteropvang is een kosteloze repatriëring aangeboden 
op vrijwillige basis. Ook als ze geen gebruik maken van dit aanbod, blijven ze 
toegang houden tot de noodopvang in het kader van de coronacrisis. 
 

18. De fractie van Amsterdam BIJ1 ontvangt signalen van sekswerkers dat zij 
ongerust zijn dat zij met al hun gegevens op de radar komen te staan bij de 
gemeente wanneer zij tijdelijke bijstand aanvragen. Kan het college toelichting 
geven hoe er met deze gegevens wordt omgegaan? Kan het college sekswerkers 
gerust stellen dat het hier niet om een registratie gaat?  
 
Antwoord 
De gemeente registreert niet welke personen sekswerk verrichten, omdat dit 
wordt gezien als het registreren van bijzondere persoonsgegevens. Registratie 
van deze bijzondere persoonsgegevens door de gemeente is volgens de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet toegestaan. Volgens de 
AVG is registratie van bijzondere persoonsgegevens namelijk slechts in zeer 
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specifieke gevallen toegestaan; en registratie van sekswerkers bij een aanvraag 
bijstand, valt daar niet onder.  
Sekswerkers die als zzp’er werken kunnen recht hebben op de tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Bij de aanvraag wordt 
geregistreerd hoe men ingeschreven staat bij de Kamer van Koop Handel. 
Sekswerkers registreren zich in de kamer van koophandel niet als sekswerker 
maar onder een andere aanduiding. Ook voor de Kamer van Koophandel geldt 
dat zij sekswerk niet registreren. Ook via de TOZO aanvraag wordt men dus niet 
als sekswerkers geregistreerd. 

 
19. De staatssecretaris heeft inmiddels gereageerd op de oproep van de Landelijke 

Armoedecoalitie. Hoe staat het college tegenover deze oproep en de reactie van 
de staatssecretaris? Hoe gaat de gemeente Amsterdam uitvoering geven aan de 
toezeggingen die zijn gedaan door de staatssecretaris?  

 
Antwoord 
Het college deelt de zorgen van de Landelijke Armoedecoalitie dat mensen in een 
kwetsbare positie in de huidige situatie in financiële problemen komen. Het 
college herkent zich in de reactie van de staatssecretaris dat partijen als 
woningcorporaties, energieleveranciers, banken en schuldeisers zich in deze 
situatie coulant opstellen (zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 8 en 9) en 
is blij met de landelijke afspraken die zijn gemaakt. 
Ook voor de coronacrisis was het college al aan de slag in de lijn van de 
aanbevelingen van de Armoedecoalitie, zoals op het terrein van sociaal 
incassobeleid, die inzet wordt waar nodig versterkt. Verder blijft het college, zoals 
aangegeven bij vraag 9, binnen de huidige mogelijkheden inzetten op de 
Amsterdamse aanpak vroegsignalering en blijft in gesprek met alle relevante 
lokale partners. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de regeling 
(TOZO) om getroffen ondernemers te ondersteunen.  
 

20. Amsterdam BIJ1 begrijpt dat alle voorgestelde maatregelen geld kosten. 
Buitengewone situaties vragen om buitengewone maatregelen. Hoe denkt het 
college erover om met in Amsterdam gevestigde multinationals in gesprek te 
gaan om te kijken tot in welke mate zij (én hun aandeelhouders) (financieel) 
bereid zijn om de stad door deze crisistijd heen te loodsen?  
 
Antwoord 
Er is reeds contact met een aantal bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam, 
ook zij hebben het zwaar. Een aantal heeft al hulp aangeboden, er is ook 
materiaal gedoneerd. Een eventuele uitvraag aan bedrijven zou gericht, gefocust 
en gecoördineerd moeten zijn, zeker ook omdat multinationals vanuit vele 
bronnen en landen gevraagd worden te steunen. 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 

  
Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris 
  
 


