
                                                                                                                                                          

Motie vreemd aan de orde van de dag

“Een gezonde lunch voor alle kinderen“

De raad van de gemeente Groningen, bijeen op 28 september 2022

Constaterende dat:
 In onze gemeente 1 op de 6 kinderen in armoede opgroeit (bijna 2 keer zo veel als landelijk)1; 
 de voedselbank stad Groningen sinds juni meerdere scholen al voorziet van ontbijt voor hun 

leerlingen, maar dat de gemeentelijke subsidie ontoereikend is om ook een gezonde lunch aan te
bieden.

 op 22 september jl. in de Tweede Kamer de motie Dassen en Paternotte werd aangenomen die 
de regering oproept het bieden van een gezonde lunch op school expliciet als optie toe te voegen
aan de investeringen in de Rijke Schooldag in de rijksbegroting voor 20232;

 deze motie oproept hiervoor een bedrag van indicatief 100 miljoen euro toe te voegen aan het 
beschikbare budget voor de rijke schooldag in 2023;

 we door het Rijk zijn geselecteerd als ‘Voorloper’ in het landelijke programma School en 
Omgeving en we in de Noordelijke wijken zijn gestart met de invoering van de Rijke schooldag;

Overwegende dat:
 door de verslechterende economische situatie en de explosief in prijs gestegen kosten voor 

levensmiddelen, steeds meer ouders moeite hebben om hun kinderen elke dag voldoende te 
eten (mee) te geven voordat ze naar school gaan3;

 we signalen ontvangen van scholen dat het aantal kinderen dat met een lege maag op school 
verschijnt toeneemt en dat veel broodtrommels niet voldoende gevuld zijn voor de lunch;

 kinderen die met een lege maag op school zitten zich minder goed kunnen concentreren, minder 
goed kunnen meekomen op school en bovendien hoe paradoxaal dat ook lijkt, vaker overgewicht
of obesitas ontwikkelen4;

 we met (voor hen) gratis en vrij toegankelijke gezonde maaltijden op school, deze kinderen 
kunnen helpen en tegelijkertijd de gezondheid en kansengelijkheid versterken;

Verzoekt het college om:
 met het onderwijsveld te onderzoeken hoe deze middelen in de Noordelijke wijken ingezet 

kunnen worden om een gezonde lunch op school aan te bieden;
 daarbij te voorkomen dat de organisatie en het aanbieden van de gratis maaltijd leidt tot extra 

druk bij de leerkrachten van deze scholen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Justine Jones GroenLinks
Jim Lo-A-Njoe D66

1 https://www.oogtv.nl/2021/05/oog-doet-onderzoek-naar-armoede-in-groningen/ 
2 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5335067/kinderen-school-lunch-gratis-voorstel-volt-d66-algemene 
3 https://nos.nl/artikel/2439968-supermarktprijzen-bijna-een-vijfde-hoger-gezin-jaarlijks-1500-euro-extra-kwijt 
4 https://allesinbeweging.net/storage/1587/2012-literatuuroverzicht-relatie-tussen-voeding,-bewegen,-overgewicht-en-leerprestaties.pdf 
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