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Kennisnemen van
Aanvang pilot waarbij 50 kinderen voor wie ontbijten om financiële redenen geen vanzelfsprekendheid is
ontbijt krijgen aa ngeboden

lnleiding
Naar aanleiding van de motie 'Het belang van ontbijt voor schoolgaande kinderen' hebben er diverse
gesprekken plaatsgevonden met basisscholen over dit onderwerp. Raadslid Bozkurt (Burger Belangen
Roosendaal) was hier nauw bij betrokken. Deze gesprekken hebben erin geresulteerd dat er gestart gaat
worden met een pilot, waarbij maximaal 50 kinderen ontbijt aangeboden krijgen voor de periode van L jaar.
Kinderen, waarvan ouders het financieel moeilijk hebben, zijn de doelgroep.

lnformatie/kernboodscha p
De pilot wordt uitgevoerd door Stichting NationaalJeugdontbijt. ln samenwerking met basisschool De Appel
werft de stichting de gezinnen, die ervoor in aanmerking komen. Hierbij vindt geen inkomenstoets plaats,
maar is goed vertrouwen het uitgangspunt. De gezinnen ontvangen wekelijks thuis een box met daarin voor 7
dagen een gezond ontbijt (52 weken per jaar)voor alle kinderen uit het gezin (ook als ze niet op de basisschool
zitten).

werd in 2016 gestart en inmiddels krijgen in ruim 350 Nederlandse
gemeenten dagelijks kinderen een voedzaam ontbijt aangeboden. Uit evaluaties blijkt dat scholen ervaren dat
een goed ontbijt een positief effect heeft op de kinderen.
De Stichting Nationaal Jeugdontbijt

Kinderen en jongeren zijn een speciale doelgroep in de aanpak van armoede. Er wordt geÏnvesteerd in
effectief kindgericht armoedebeleid. De pilot met Stichting Nationaal Jeugdontbijt past hierin en sluit aan bij
het bevorderen van een gezonde leefstijl onder kinderen (JOGG) en volwassenen.
Consequenties
De kosten van de pilot bedragen voor 50 kinderen voor de periode van L jaar € 18.089 (excl BTW)' Dit wordt
betaald uit het budget bestaanszekerheid. Binnen dit budget is ruimte om de pilot structureeldoorte zetten
voor deze 50 kinderen, wanneer uit evaluatie blijkt dat de pilot een succes is.
Om gemeente breed alle kinderen, waarvan de ouders dat niet kunnen betalen, ontbijt aan te bieden, past
niet binnen het huidige budget. Mocht uitbreiding van de pilot wenselijk zijn, dan zegt het college toe hiervoor
een voorstel aan de raad te doen. Met het starten van deze pilot beschouwt het college de motie 'Het belang
van ontbijt voor schoolgaande kinderen' als afgedaan.

Communicatie
Bij de pilot zijn de JOGG-regisseur (SSNB), basisschool De Appel en Stichting Nationaal Jeugdontbijt betrokken

Met een persbericht wordt gecommuniceerd over de pilot'

Vervolg(procedure)
De pilot wordt tussentijds meerdere malen geëvalueerd. De raad wordt geinformeerd over de uitkomsten van
deze evaluatie en de eventuele vervolgstappen, wanneer uitbreiding wenselijk is.

Afsluiting en ondertekening
ebben geinformeerd.

Wij vertrouwen erop U hiermede vo
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De

secretaris,

De bu

ndaal,

