Schriftelijke vragen MPN
Onderwerp: Stopzetten aanbod Tafeltje Dekje via Stichting Vrijwillige Hulpverlening Ter Aar
Ontstemd en bezorgd heeft de MPN fractie kennis genomen van het feit dat de warme
maaltijdvoorziening via de Stichting Vrijwillige Hulpverlening Ter Aar voor het verzorgingsgebied Ter
Aar, Langeraar, Nieuwveen en Zevenhoven per 17 juni 2012 stopt. Reden voor het stopzetten van de
Tafeltje Dekje voorziening is dat door de sloop van het gebouw van de Aarhoeve ook de keuken per
24 juni dichtgaat.
De MPN heeft gesproken met vrijwilligers, gebruikers en mantelzorgers en de aan hen gestuurde
brieven ter kennisname ontvangen. Hierin staat dat alle pogingen om een passende oplossing te
vinden zijn gestrand. In een bijlage voor de gebruikers worden twee bedrijven genoemd waar men
terecht kan voor een maaltijdvoorziening.
De MPN fractie heeft de volgende vragen:
1. Welke opties heeft de gemeente in samenwerking met de stichting onderzocht?
2. De lokale Tafeltje Dekje structuur met de vele vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle
voorziening gebleken voor onze vooral oudere inwoners. De alternatieven die genoemd worden in de
bijlage zijn commerciële bedrijven die geen gebruik maken van onze vrijwilligers. Is het college het
met de MPN eens dat alles in het werk gesteld moet worden om deze lokale vrijwillige infrastructuur
te behouden? Een voorziening welke helemaal past binnen het gedachtegoed van de WMO?
3. De meerwaarde van lokale vrijwilligers die dagelijks even contact hebben met hun “klanten” is het
sociale contact en de signaleringsfunctie. Het is meer dan alleen het bezorgen van een maaltijd. Is
het college het met de MPN eens dat dit niet vervangen kan worden door een commercieel bedrijf
en dat dit een verarming van ons voorzieningen niveau is?
4. Vrijwilligers zijn verontwaardigd. De brief is rauw op hun dak terecht gekomen. Op welke wijze en
wanneer heeft de communicatie met deze groep plaatsgevonden? Zijn zij betrokken bij het
onderzoek naar alternatieven?
5. In het verleden werden de maaltijden voor voormalig Liemeer verzorgd door Ipse De Bruggen,
locatie Huize Ursula. Voor zover bekend werd dat gestopt omdat men daar geen warme maaltijden
meer kon verzorgen rond het middaguur.
a. Is met Ipse De Bruggen de mogelijkheid besproken om de maaltijden weer te verzorgen en dan wel
op het einde van de dag?
b. Is met vrijwilligers gesproken over de mogelijkheden en de bereidheid voor het bezorgen van
maaltijden op het einde van de dag?
6. De MPN heeft van gebruikers en vanuit de professionele zorg vernomen dat men zich ernstig
zorgen maakt over het toekomstige aanbod. Zeker wanneer zou blijken dat men afhankelijk wordt
van diepvriesmaaltijden. Veel ouderen en dan m.n. de nog zelfstandig wonende (licht)
dementerenden zullen dan geen warme maaltijd meer tot zich nemen. Deelt het college de mening
van de MPN dat dit voor de gezondheid van deze mensen een slechte zaak is en dat alles in het werk
gesteld moet worden om het aanbod op het huidige niveau te houden?

7. Wanneer de gebruiker kiest voor Apetito kan er gebruik gemaakt worden van een 10%
kortingsregeling van de gemeente Nieuwkoop. Wat zijn de financiële gevolgen voor onze inwoners
die noodgedwongen hun maaltijden bij een van de voorgestelde bedrijven moeten gaan afnemen?
8. Recent zijn de Tafeltje Dekje voorzieningen in de gemeente Nieuwkoop geharmoniseerd. Dat
betekent dat alle gebruikers in de hele gemeente hetzelfde tarief betalen. Blijft na het opheffen van
de Tafeltje Dekje voorziening voor Ter Aar en voormalig Liemeer hetzelfde tarief voor alle inwoners
van kracht of ontstaan er verschillen?
9. De MPN stelt het zeer op prijs wanneer de beantwoording plaatsvindt voordat de
maaltijdvoorziening op 17 juni stopgezet wordt. Omdat wij pas deze week door vrijwilligers en
gebruikers op de hoogte zijn gebracht waren wij niet in staat onze vragen eerder te stellen.
Namens de MPN fractie,
Pien Schrama

