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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Maandag versoepelen de test- en quarantaineregels. Een aspect van de versoepeling is dat
PCR-testen in heel wat gevallen vervangen worden door zelftesten. De ouders worden
aanbevolen om hun kinderen vanaf zondag, aan de vooravond van de heropening van de
scholen, één keer per week een zelftest te laten ondergaan.
Iedereen aan de zelftest dus, maar we zullen die ook zelf moeten betalen. Personen met
een verhoogde tegemoetkoming kunnen de zelftesten aan een goedkoper tarief kopen bij
de apotheker. Maar voor gezinnen met kinderen kan de rekening snel oplopen. Als je
twee kinderen hebt en je test hen één keer per week, zit je snel aan € 64/maand. Dat is
niet voor iedereen evident.
Ook 'Samen Tegen Armoede' uit de bezorgdheid dat de bedragen voor sneltesten snel
zullen aantikken. Bovendien is de groep mensen met een verhoogde tegemoetkoming ook
niet zo groot. Voor mensen die op de grens van de armoede leven is dit een groot
probleem. Zij zullen heel diep in de buidel moeten tasten om toch nog te kunnen
deelnemen aan de samenleving.
Welzijnszorg pleit voor een basispakket gratis zelftest, zeker voor jongeren.
Netwerk tegen Armoede stelt dan weer voor om op een aantal plaatsen, zoals OCMW’s,
gratis zelftests ter beschikking te stellen.
Vraag:

Hoe staat de schepen tegenover zowel het voorstel van Welzijnszorg als van het Netwerk
tegen Armoede ?

Antwoord

Wij delen de bezorgdheid dat dit een extra kost is voor gezinnen die het al moeilijk
hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Ook de mondmaskers vormen vaak al een
extra kost voor deze gezinnen. We vinden dit dus een belangrijk signaal.
Gezinnen met verhoogde tegemoetkoming betalen in de apotheker 1 euro per zelftest. Zij
kunnen voor elk gezinslid 4 testen krijgen per 2 weken. Deze maatregel helpt wel.
We kunnen als lokale overheid ondersteunen om dit zo goed mogelijk bekend te maken
aan de kwetsbare Gentenaars. Want we zijn ervan overtuigd dat niet iedereen hiervan op
de hoogte is. Dit bekendmaken kan via onze welzijnsbureaus, onze lokale dienstencentra,
maar vooral ook via de vele sociale organisaties in Gent die zeer laagdrempelig actief
zijn. De maatschappelijk werkers van OCMW Gent en de medewerkers van 31 armoedeorganisaties werden hierover begin deze week aangeschreven.
Maar voor sommige mensen zal die 1 euro per test ook nog moeilijk haalbaar zijn. En er
vallen altijd mensen uit de boot van verhoogde tegemoetkoming die dus een hogere prijs
per zelftest betalen. Om zeer kwetsbare Gentenaars te bereiken is het goed om lokaal te
werken via een netwerk van zeer laagdrempelige organisaties.
Daarom verdelen we een aantal gratis zelftests via het netwerk van armoede-organisaties
die aan materiële hulp doen, dus krasdiensten en diensten van het solidariteitsfonds. Zij
kunnen deze zelftests meegeven voornamelijk een gezinnen met kinderen die door de
mazen van het net vallen van de regeling gebaseerd op verhoogde tegemoetkoming.
Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen niet getest worden omwille van financiële
redenen. We willen hiertoe ons steentje bijdragen maar willen ook wel signaleren naar de
bovenlokale overheden dat ook zij hier een belangrijke verantwoordelijkheid in dragen.

