
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 3 november 2022

Agendanummer: 

Onderwerp: gezonde lunch voorzien op de basisschool

De raad,
 
overwegende dat

-       Uit landelijk onderzoek blijkt dat kinderen op de basisschoolleeftijd te weinig 
groente, fruit en volkomen producten eten en dit terug is te zien in de 
lunchtrommels op basisscholen.

-       Gezond opgroeien van groot belang is voor de toekomst van onze kinderen, voor 
het behalen van resultaten in het onderwijs is goed doorvoed zijn van groot 
belang.

-       Gezond eten voor gezinnen in armoede vaak te duur is en een te kort hieraan vaak
leidt tot lichamelijke en psychische klachten op jongere maar ook latere leeftijd

-       Gezonde eetgewoontes in de basisschoolleeftijd goed aan te leren zijn
-       Ook in ons dorp er momenteel al voorbeelden zijn van kinderen die met honger 

naar school komen, zoals recent aangegeven door directeuren van onze 
basisscholen

-       En door de huidige inflatie en financiële onzekerheid steeds meer huishoudens 
onder de armoedegrens dreigen te raken

 
 

van mening dat
-       De gemeente hoort bij te dragen aan kansen voor gezonde ontwikkelingen van 

onze kinderen
-       Brood goedkoper is dan groente, waardoor voorzien in een gezonde lunch ruimte 

kan bieden in een arm gezin voor een gezond ontbijt
-       Leerkrachten ontzien moeten worden bij het voorzien in een lunch, gezien de druk 

op hun beroepsgroep
-       Gelijkheid een groot goed is, als alle kinderen dezelfde lunch krijgen valt het niet 

op wie daarbij financieel geholpen wordt en wie niet
-       De twee basisscholen die al gestart zijn met een warme lunch in ons dorp hier 

positieve ervaringen mee heeft en deze ervaringen ten gunste kan laten komen 
aan de andere basisscholen

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college 

Nr. [Vul hier het zaaknummer in, 
zie bovenaan raadsvoorstel]

Status CONCEPT



- Met de directeuren van al onze basisscholen in gesprek te gaan hoe de warme 
lunch voorziening te implementeren op de scholen, met minimale impact voor de 
leerkrachten.

- Een fonds in te richten om een warme, gezonde lunch voor ieder kind op de 
basisschool voor elk kind toegankelijk te maken. Hierbij gebruik makend voor 
2022/ 2023 van incidenteel budget. Vanaf 2023/2024 kan hier het nog in te 
richten landelijk programma schoollunch voor aangewend worden

- Eind van dit schooljaar de ervaringen te evalueren en terug te koppelen aan de 
raad, om zo een duurzaam beleid rondom gezonde lunch op de basisscholen vast 
te kunnen stellen voor de hierop volgende schooljaren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom, 3 november 2022

Namens de fractie(s) van

GroenLinks Hillegom ,
Hilde de Hoog-Ferwerda


