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Geachte Burgemeester, wethouders en raadsreden
van de Gemeente waarre,

Het Diaconaal Noodfonds waatre (DNW) vraagt
uw aandacht voor het volgende door ons
gesignaleerde probleem:
Het afgelopen jaar kreeg het DNW een toenemend
aantal aanvragen van mensen die behandelingen
door fosiotherapeut en tandarts niet konden
laten uifuoeren omdat ze niet over de noodzakelijke
financiële middelen beschikten. Hun zorgverzekeraar
vergoedde dergelijke kosten niet omdat
ze
alleen maar, gedwongen of vrijwillig, over een
basisverzekering beschikten. omdat hun casussen
niet
onder de bestaande criteria vielen, werd
hun aanvraag voor bijzondere bijstand afgewezen.
Het cMD
verwees hen daarna door naar het DNW.
Na deze afirijzingen nam een tweetal
bestuursleden van het DNW onmiddellijk contact
op met de

hulpvragers, overlegde over de penibele situatieook met het cMD

- en besloot de aanvragers
meteen financieel te ondersteunen zodat er
door tandarts of fysiotherapeut direct hulp
kon worden
geboden' Het DNW besluit in dergelijke gevallen
dat de aanvrager de kosten voor fysiotherapeut,
tandarts enz' niet in de vorm van een lening
hoeft terug te betalen, maar het als een gift
te
beschouwen. Van een kale kip kun je immers
niet plukken.
Het DNW vraagt zich af waarom in dergelijke gevallen
aanvragers niet voor bijzondere bíjstand
in
aanmerking komen' Het kan toch niet zo
zijn dat iemand omdat hij/zry alleen maar
een
basisverzekeríng heeft wekenlang zonder
eên meer dan noodzakelijke
fosiotherapeutische

behandeling in bed moet blijven liggen en moet wachten
op het moment dat hiJ/zij weer enigszins
kan bewegen, of dat degene wiens gebit zo slecht
is dat het zorgt voor langdurige geestelijke
en

lichamelijke ongemakken niet geholpen kan worden?
Zou het niet mogelijk ziJn de criteria waaraan
een aanvragêr moet voldoen te wijzigen? Degenen die
onmiddellijk fosiotherapeutische hulp of tandheelkundige
hulp nodig hebben zullen daar echt baat
bij hebben en hoeven, ten einde raad, niet op
zoek te gaan naar een instantie die hun uiteindelijk
die

hulp biedt welke nodig is om het leven snel
draaglijker te maken. Die verantwoordelijkheid nam
en
neemt het DNW graag op zich, maar is toch
van oordeel dat de verantwoordelijkheid lict bij
de
daarvoor aangewezen instantie. Bljzondere
situaties vragen om een goed afgestemde bijzondere
bijstand.

Met vriendelijke groeten,

