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Stand van zaken rondom Motie Mondzorgkaravaan
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Op 15 februari . heeft u als Raad van de gemeente Eijsden-Margraten de door EML
ingediende motie 'Mondzorgkaravaan’ unaniem aangenomen.
De 'Mondzorgkaravaan’ is een initiatief van Dokters van de Wereld (DvdW). Voor dit
initatief trekken DvdW door het land om gratis tandartsbehandelingen aan te bieden aan
mensen die daar geen geld voor hebben. Het gaat hierbij om kwetsbare groepen.
U roept het college op om onderzoek te doen naar de haalbaarheid (praktisch en

financieel) van de Mondzorgkaravaan binnen de gemeente Eijsden-Margraten.
Middels deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de eerste ontwikkelingen.

info@eijsden-margratennl
wwweijsden-margratennl

IBAN

BNG.

NLA6BNGHO285148680
BIC:

BNGHNL2G

&

Zorg voor kwetsbare groepen

Het College vindt het belangrijk dat zorg voor mensen toegankelijk is en draagt hier dan
ook op een positieve manier aan bij. Om te voorkomen dat mensen geen gebruik maken
van zorg, terwijl ze dit wel nodig hebben, is gemeentelijk beleid hieromtrent opgesteld.
Het krijgen van de juiste zorg is zowel op korte als op lange termijn goed voor het individu
en goed voor de gemeente.
Het is goed om als achtergrondinformatie te melden dat gemeente Eijsden-Margraten
een collectieve zorgverzekering aanbiedt aan de minima binnen de gemeente. De
huidige collectieve zorgverzekering die wordt aangeboden bestaat uit een
basisverzekering en een uitgebreide verzekering, dan wel een basisverzekering met een
beperktere aanvullende verzekering. Bij beide verzekeringen zit mondzorg in het
aanvullende gedeelte. Bij de beperkte aanvullende verzekering is dat een vergoeding van
€ 250,00 per jaar en bij de uitgebreidere verzekering is dit € 500,00 per jaar. Op deze
manier probeert het College, ondanks dat de mondzorg niet in de basisverzekering zit, de
inwoners met de lage inkomens, tegemoet te komen.
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Onderzoek

Op basis van uw oproep heeft er een eerste integraal overleg plaatsgevonden tussen
diverse beleidsvelden (Gezondheid, Participatie en Jeugd) op zowel beleidsniveau als
uitvoerend niveau. Een eerste logische vervolgstap in het onderzoek is het voeren van
een gesprek met initiatiefnemer DvdW om meer inhoudelijke informatie te vergaren over

de Mondzorgkaravaan. Bij dit overieg zal een delegatie van beleid en uitvoering
aansluiten om op deze manier alle perspectieven helder te krijgen.
Na dit gesprek zal verder onderzoek plaatsvinden, waarna de resultaten teruggekoppeld
zullen worden aan College en de Raad.
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