De gewijzigde motie 17 is met 25 stemmen voor (Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie,
PvdA, RoosendaalseLijst, D66, CDA, SP en VVD) en 9 stemmen tegen (VLP, GroenLinks)
aangenomen.

Motie 17
Het belang van ontbijt voor schoolgaande kinderen
De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 en 8 november 2018, gehoord
hebbende de beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2019’;
Constaterende dat
• Het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren één van de speerpunten van
het lokale gezondheidsbeleid in Roosendaal is;
• Uit de laatste monitor van de GGD blijkt dat 97% van de kinderen ontbijt (waarbij
opgemerkt is dat dit cijfer in de praktijk lager zal liggen) en dat dus 3% van de kinderen
niet ontbijt voordat zij naar school gaan;
• Er meerdere redenen te benoemen zijn waarom kinderen niet ontbijten en het
ontbreken van geld voor ontbijt er daar één van is;
Overwegende dat
• Het belangrijk is dat kinderen ontbijten voordat zij naar school gaan;
• Het ontbijt immers de basis is voor een gezonde start van de dag en dat het eveneens
zorgt voor een rustig moment in de ochtend, waarbij de kinderen even gaan zitten en
zich kunnen voorbereiden op de dag die gaat komen;
• In een goed ontbijt voedingsstoffen zitten waarmee de dag energiek kan worden gestart
en dit zorgt voor een beter concentratievermogen en voor betere prestatieleveringen;
• Ontbijten zorgt voor een beter verdeeld voedingspatroon gedurende de dag en de drang
naar (ongezonde) tussendoortjes daardoor minder groot is;
Verzoekt het college om
1. Om onderzoek te doen naar de achterliggende redenen waarom kinderen in Roosendaal
zonder ontbijt naar school gaan, om bij het onderzoek ook de armoedebeperkingen
binnen gezinnen te betrekken en de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de raad;
2. Samen met netwerkpartners om de tafel te gaan en afspraken te maken met als doel het
aantal kinderen dat zonder ontbijt naar school gaat verder terug te dringen;
En gaat over tot de orde van de vergadering.
Namens,
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader
PvdA, Michael Yap
Roosendaalse Lijst, Yvonne de Beer
D66, Harm Emmen

