
Motie 2022 - 34 

Motie Onderzoek gratis ontbijt op basisscholen 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. er in Ridderkerk kinderen zijn die zonder ontbijt naar school komen;

2. een gezond ontbijt een basisbehoefte is, zeker van kinderen;

3. met een lege maag het leervermogen negatief beïnvloed kan worden;

4. dit tot concentratiegebrek kan leiden dat voor onrust tijdens de lessen kan zorgen en extra

aandacht kan vragen van leerkrachten;

is van mening dat: 

a. dit in Ridderkerk ondervangen zou kunnen worden door alle kinderen van de basisscholen een

gratis schoolontbijt aan te bieden;

b. door een schoolontbijt aan alle kinderen aan te bieden stigmatisering wordt voorkomen;

c. de verstrekking wellicht gerealiseerd kan worden in samenwerking met het bedrijfsleven zodat

‘gratis voor alle kinderen’ gemakkelijker gerealiseerd en toekomstbestendig zou kunnen

worden;

d. voor de verstrekking een ouderbijdrage gevraagd kan worden waarbij de minima ontzien

moeten worden;

verzoekt het college om: 

1. een onderzoek in te stellen naar de behoefte aan een gratis ontbijt voor alle kinderen op de

basisscholen;

2. met de uitkomst van dit onderzoek in het eerste kwartaal 2023 terug te komen naar de raad;

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden, 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 



Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het gratis ontbijt op basisscholen. 

Het college wordt verzocht te onderzoeken wat de behoefte is aan een gratis ontbijt voor alle 

kinderen op de basisscholen en de raad van het resultaat op de hoogte te stellen in het eerste 

kwartaal 2023. 

Uitslag stemming 
De motie is verworpen 

Stemverhouding 
Tegen: 21 (SGP, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie) 

Voor: 7 (PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, CDA) 
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