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PREMIUM

Thuiswerkplek. © Emiel Muijderman

Alleen D66 kritisch over coronaregeling
voor ambtenaren in de gemeente
Berkelland
BORCULO - D66 is de enige partij die kritisch is en blijft over de extra vrije coronadag en de
thuiswerkplekvergoedingen voor ambtenaren in Berkelland. Onterecht, vinden de overige
partijen in de gemeenteraad van Berkelland en burgemeester Joost van Oostrum.

Een extra vrije dag als compensatie voor de gemaakte kosten voor internet, gas, water, elektra,
koffie en afschrijving van meubilair.  En de optie om 900 euro te kunnen declareren voor een
bureau, bureaustoel, beeldscherm, lamp, toetsenbord en muis. Is die coronaregeling voor
ambtenaren niet een verkeerd signaal aan ondernemers die op omvallen staan? D66-
fractievoorzitter Han Boer stelde dinsdagavond de kwestie aan de orde in de gemeenteraad.
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Geen last van ontslag

Han Boer (D66) stelde in de gemeenteraad kritische vragen over de extra vrije dag en thuiswerkregeling voor ambtenaren. © Frans
Nikkels

„Ambtenaren hebben geen last van ontslag als gevolg van de coronacrisis. Waarom moet er bij het
minste of geringste mogelijke financiële nadeel een compensatie worden uitgekeerd?”, zei hij „Mag
er geen stukje solidariteit gevraagd worden bij een pandemie als deze?” Volgens hem hebben alle
ambtenaren al elke maand minimaal 8,33 euro als onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen terwijl
ze thuis werkten. Boer: „Dat is inmiddels al bijna 100 euro netto. Waarom is deze vergoeding niet
aangemerkt om in dit geval te dienen als tegemoetkoming in de kosten voor internet, energie water,
koffie en afschrijving meubilair?”

Ik ben trots op onze medewer kers. Ze hebben zeer
terughou dend gedecla reerd
Joost van Oostrum, Burgemeester Berkelland

Volgens burgemeester Joost van Oostrum werken de Berkellandse ambtenaren hard om ervoor de
inwoners en ondernemers te zijn. „Onze medewerkers krijgen geen thuiswerkvergoeding. Het ging
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om een collectieve vrije dag op 24 december, die hadden onze mensen die dag en nacht klaar
staan wel verdiend”, aldus de eerste burger. Maar volgens Boer is een vrije dag wel degelijk een
verkapte vergoeding, verwijzend naar de kosten daarvan. „En als ambtenaren thuis werken scheelt
dat voor sommigen een uur reistijd per dag. Dat is per week al een halve vrije dag,” zei Boer.

Thuiswerkplek

Burgemeester Joost van Oostrum: „Ik ben trots op onze medewerkers. Ze zijn heel terughoudend om spullen voor hun werkplek te
declareren.” © Frans Nikkels

Dan de vergoeding voor het inrichten van een thuiswerkplek. Berkelland heeft hiervoor 275.000
euro gereserveerd. Van Oostrum wees erop dat een goede ergonomische werkplek thuis langdurige
uitval van ambtenaren voorkomt. Van Oostrum: „Dan zouden de kosten nog veel hoger zijn. Ik ben
trots op onze medewerkers. Ze zijn heel terughoudend om spullen voor hun werkplek te
declareren. Tot nu toe hebben 85 medewerkers een beroep gedaan op de regeling en hebben we
ruim 35.000 euro hiervoor uitgegeven. Verder lopen er nog zes aanmeldingen. Zo laten onze
mensen zien dat ze solidair zijn met inwoners en ondernemers.”

Prima uitleg
Het CDA-raadslid Theo Helmers vond dat een ’prima uitleg’. GB-fractievoorzitter Arnold Kion: „We
moeten als politiek niet op de stoel van de werkgever gaan zitten.” En PvdA-fractievoorzitter Betsy
Wormgoor: „Het is belangrijk dat werknemers een goede werkplek hebben.” Andra Weg
(GroenLinks) zei: „Goed beargumenteerd.”. Bennie Morsink  (OBL) vond de vergoeding wel aan de
hoge kant. En VVD-fractievoorzitter Hans Boxem zei: „Onze fractie is akkoord met de
kantoorvoorzieningen. De extra vrije dag waren we minder enthousiast over. Dat had beter
gecommuniceerd kunnen worden.” Alleen D66 en het VVD-raadslid Kevin Hauser bleven kritisch.
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„Dit is een verkeerd signaal aan ondernemers die op omvallen staan, laat staan dat ze geld hebben
voor deze regelingen.”

Kevin Hauser: „Dat we werknemers van de overheid, met feitelijk baangarantie, een royale vergoeding geven, dat rijmt wat mij
betreft niet met de noodkreet die we elders horen in de gemeente. Ik vraag me dan ook af waar onze empathie is!” © Reinier van
Willigen
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