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Onderwerp: Beantwoording artikel 38 vragen Hart voor Haarlem inzake Tafeltje dekje

Geachte mevrouw Zoon,

Op 15 augustus '19 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Tafeltje Dekje.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt.

1. Sinds wanneer was het college op de hoogte van het feit dat Tafeltje Dekje haar werkzaamheden 
moest gaan stoppen?

Antwoord:
Stichting UW Haarlem e.o. (waaronder de activiteiten van Tafeltje Dekje vallen) heeft op
31 mei 2019 een brief gestuurd waarin de beëindiging van de activiteiten van Tafeltje Dekje wordt
aangekondigd.

2. Wat heeft het college met signaal gedaan?

Er is gesproken met het bestuur van Stichting UW. Hen is gevraagd te verkennen of er organisaties 
zijn die de Tafeltje Dekje activiteiten willen overnemen. Ondertussen is de gemeente benaderd door 
twee vrijwilligers van UW die hebben aangegeven de activiteiten van Tafeltje Dekje te willen 
voortzetten. Met deze vrijwilligers is een verkennend gesprek gevoerd waarin o.a. de voorwaarden 
zijn besproken waaraan het nieuw op te zetten initiatief moet voldoen. De vrijwilligers willen graag 
de activiteiten voortzetten maar vragen zich af of het opzetten van een nieuwe organisatie iets voor 
hen is.

3. Toch blijven mensen de behoefte te hebben aan deze service. Hoe gaat het college deze mensen 
bedienen?

Antwoord:

Antwoord:
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Het college onderschrijft het belang en de noodzakelijkheid van een maaltijdvoorziening voor een 
kwetsbare groep inwoners. Stichting UW is daarom betrokken bij de vernieuwing van en de uitvraag 
sociale basis. Door de jaren heen is de vraag naar maaltijden sterk afgenomen, op dit moment maken 
nog circa 100 mensen gebruik van Tafeltje Dekje. Mogelijk heeft dit te maken heeft met het 
veranderen van de markt en de maatschappij. Zo bieden supermarkten kant-en-klaarmaaltijden aan 
en zijn er meer commerciële partijen die maaltijden bezorgen.

4. Welk plan heeft het college voor een doorstart?

Antwoord:
Het college staat welwillend tegenover initiatieven en kan organisaties financieel ondersteunen bij 
hun initiatief.

5. Welk plan heeft het college als een doorstart niet lukt?

Antwoord:

In de sociale basis zijn verschillende organisaties actief die activiteiten hebben die verwant zijn aan 
die van Tafeltje Dekje. De gemeente kan een faciliterende rol spelen bij de gesprekken met de 
organisaties. Initiatieven die mogelijk in de behoefte kunnen voorzien worden serieus bekeken.

6. Wat is het effect als deze service stopt?

Antwoord:

Circa 100 mensen die nu hun maaltijden via Tafeltje Dekje geserveerd krijgen moeten op zoek naar 
een alternatief. Een vergelijkbare voorziening waarin het sociale aspect een grote rol speelt is er niet. 
Wel zijn er verschillende mogelijkheden in de stad voor en/of met elkaar eten en/of koken. Ook zijn 
er verschillende initiatieven waarin mensen voor elkaar van betekenis zijn. Hier liggen dan ook 
aanknopingspunten voor het vinden van alternatieven.

7. Zijn er nog meer services die in de problemen zitten zoals Tafeltje Dekje?

Antwoord:

Dat is het college niet bekend. Een vergelijkbare voorziening is er niet.

8. Wat kan de WMO doen om de getroffen mensen te bereiken?

Antwoord:
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Tot 1 januari 2020 zijn er geen wijzigingen in de activiteiten van Tafeltje Dekje. Het college staat 
welwillend tegenover nieuwe initiatieven en onderschrijft het belang en de noodzakelijkheid van 
maaltijdvoorziening voor een kwetsbare groep inwoners. In het proces rondom de financiële 
afspraken sociale basis 2020 zullen we hier rekening mee houden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.

De secretaris, de burgemeester.
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