
Onderwerp: Vragen aan de wethouder over het (School)ontbijt 

Er zijn kinderen die omvallen in dit land. Dat komt doordat gezinnen te weinig geld overhouden, onder 
andere vanwege de hoge energieprijzen. Het NRC schreef recent dat er een kind in Rotterdam op school 
onwel was geworden doordat het sinds die vrijdag niets had gegeten omdat het geld op was.

De nood lijkt hoog, zo blijkt uit recent onderzoek. Uit een onderzoek van Onderzoeksbureau SEO zou blijken
dat uit een groep 5 een kwart van de kinderen niet had ontbeten. Volgens de Kamer worden deze problemen
alleen maar groter. Het CPB vreest dat één op de tien kinderen in armoede dreigt op te groeien als er niets 
verbetert aan de koopkracht van mensen. Het kabinet wil het aantal kinderen dat opgroeit in armoede juist 
halveren.

De CDA-fractie heeft over dit onderwerp de volgende vragen: 

1. Is bekend of scholen in onze gemeente ook merken dat kinderen niet ontbijten voordat zij 
naar school gaan?

2. Zo niet, kan dit worden geïnventariseerd? 
3. Is het mogelijk om, bijvoorbeeld in samenwerking met de Voedselbank, te kijken of en hoe dit

probleem opgelost kan worden?
 
In de Ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 7-11 november 2022 schuiven op scholen in heel 
Nederland kinderen aan tafel aan voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. 
Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. Scholen 
kunnen zich zelf aanmelden voor het Nationaal Schoolontbijt. Heel veel scholen doen hier aan mee. 

4. Is het college bereid om, naast de ontbijten op de scholen, in de week van 7-11 november 
een aantal kinderen uit te nodigen voor een ontbijt met het college op het stadhuis? 
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