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Onderwerp
Motie: onderzoek naar kinderen zonder ontbijt (2138221)

Steenbergen; 11 januari 2022

Aan de Raad,

Aanleiding
De fractie van D'66 heeft op 4 november jl. de motie 'onderzoek naar kinderen zonder ontbijť 
ingediend. Wij zijn gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Hiertoe zijn de scholen bevraagd 
en is de GGD West-Brabant gevraagd om onderzoeksgegevens aan te leveren. Er is als laatste 
gekeken naar mogelijke voorzieningen voor ouders en scholen.

Scholen
Er is bij de scholen navraag gedaan naar het aantal kinderen zonder ontbijt. Van de negen 
basisscholen hebben vier scholen gereageerd. De reacties variëren van 'bij ons niet' tot 'één gezin 
waarvan het kind vaak zonder ontbijt op school komt. Bij een ander gezin is het wisselend per 
dag'. Scholen doen zo mogelijk ieder jaar met het EU-schoolfruit programma mee. Dit betekent 
dat de kinderen drie keer per week fruit en groenten op school krijgen. Een enkele school geeft 
aan altijd een goed gevulde koelkast en vriezer op school te hebben. Indien nodig, is er altijd 
brood dat men aan de kinderen kan geven. Dit doet men dan ook regelmatig, wanneer een kind 
geen brood mee heeft of (nog) honger heeft. Er zijn geen concrete aantallen vanuit de scholen 
beschikbaar.

Gezondheid- cijfers GGD West-Brabant
De GGD West-Brabant voert vierjaarlijks de kindmonitor 0-11 jaar uit. In deze monitor staan 
vragen aan ouders opgenomen overvoeding.
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Uit de tabel valt op te maken dat in 2017 970Zo van de kinderen in Steenbergen ontbijt. Tegenover 
9807o van de kinderen in West-Brabant.

Mogelijke voorzieningen
Financiële steun (bijzondere bijstand) aan ouders om te voorkomen dat kinderen zonder een 
fatsoenlijk ontbijt naar school gaan is niet mogelijk. De bijstand is een all-in norm waaruit ook 
deze vaste lasten betaald dienen te worden. Het waarborgen van het bestaansminimum is 
inkomenspolitiek en landelijk beleid. Het is derhalve niet toegestaan om bijzondere bijstand of 
een van de overige regelingen uit het armoedebeleid in te zetten om eerder genoemd probleem 
te bestrijden.

Alternatief
Een subsidierelatie aangaan met www.nationaaljeugdontbijt.nl. Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt 
(verder: NJO) helpt kinderen aan een goed ontbijt. Het betreft gezinnen waarbij ouders geen tijd 
of middelen hebben om een goed ochtendmaal te serveren. Het NJO levert wekelijks een 
ontbijttas met zeven gezonde ontbijtjes bij kinderen die zonder ontbijt aan hun dag beginnen, 
omdat de ouders dat niet kunnen betalen, thuis, gratis én in anonimiteit. Dit doen ze gedurende 
52 weken per jaar. De gemeente Oosterhout maakt er met ingang van 01-01-2022 gebruik 
van. De schatting is dat er in Oosterhout zo'n 250 kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Dit is 
gebaseerd op een landelijk percentage (0,4407o maal het aantal inwoners in een gemeente).
Voor de gemeente Steenbergen gaat het om plusminus 100 kinderen. Het NJO geeft aan dat 
slechts 50 procent van de ouders zich aanmeldt. De kosten bedragen dan plusminus C20.000,-.
Er zijn op dit moment geen middelen beschikbaar voor deelname aan het NJO. De middelen die 
de gemeente ontvangt voor het bestrijden van kindarmoede (Klijnsma middelen) worden al 
(meer dan) volledig besteed.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen/, 
de secretaris, de burgemée
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