
 

Motie 06 Eerst brood – daarna taal en rekenen  
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 14 juli 2022 

 

Onderwerp: Eerst brood – daarna taal en rekenen 

 

Context 

De fractie van de PvdA las een stuk van Marijke Brouwer in het DvhN over kinderen die met een lege 
maag en een lege broodtrommel naar school gaan. In dat stuk werd een beeld geschetst van de 
situatie in de stad Groningen met betrekking tot kinderen die in armoede opgroeien. We werden 
hierdoor getriggerd, omdat we ons kunnen voorstellen dat dit ook speelt in onze gemeente. 

In Nederland groeien helaas veel kinderen op in armoede. In onze gemeente is dat nog erger dan in 
de rest van Nederland. Gevolg is dat veel kinderen met een lege maag naar school komen en dat de 
meegebrachte broodtrommel meestal leeg blijkt te zijn. Daarnaast is het vaak zo dat veel kinderen 
geen gezond ontbijt of zelfs helemaal geen ontbijt krijgen.  

Gesteld mag worden dat het voor kinderen van het grootste belang is, dat ze allemaal een gezonde 
start van de dag maken en een gezond ontbijt hoort daar bij. 

Steeds meer gemeenten in Nederland faciliteren, in samenwerking met derden en scholen, op 
scholen een ontbijt voor de kinderen. Dat doen ze dan vaak onder regie van een brugfunctionaris en 
in samenwerking met voedselbanken, de gemeente, derden en ouders. 

Overwegende dat: 

- De gemeente Midden-Groningen binnen haar grenzen veel huishoudens heeft, waarbij de 

kinderen in armoede opgroeien 

- Het wenselijk is dat kinderen elke dag beginnen met een gezond ontbijt 

- Kinderen beter presteren, na een goed ontbijt 

- Het organiseren van ontbijt op scholen kan bijdragen aan ouderparticipatie  

Is van mening dat: 

- Kinderen niet met een lege maag naar school zouden moeten gaan 

- De gemeente een bijdrage moet leveren aan het tegengaan van honger van kinderen 

- In een welvarend land geen honger zou moeten zijn 

- Ouderparticipatie goed is voor ouder en kind 

Verzoekt het college: 

- Te onderzoeken, in overleg met alle basisscholen, of binnen onze gemeente deze 

problematiek ook speelt; 

- Hierover voor eind 2022 te rapporteren aan de raad. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

Bronnen: 2-12-21 motie Denk en  PvdA gemeente Rotterdam “Eerst een boterham, daarna taal en 
rekenen!; DvhN, Marijke Brouwer “Naar school met lege maag en broodtrommel” 

 



 

 

Hoogezand, 14-07-2022 

Namens de fractie van  
 
PvdA, Thea van der Veen                 D66, Yannick Lutterop               GroenLinks, Roshano Dewnarain 
 
BBB-LMG, Nette Kruzenga                SP, Joke Lesman 
                                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli 2022 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 
Mieke Bouwman 

Griffier  

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


