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Geachte mevrouw Nuyts,

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie op 19 november 2019
gesteld heeft in het kader van artikel 47 van het Reglement van Orde.
Vraag 1:
Welke inspanningen gaat u doen om dit project (gezond eten op school) ook in Maastricht te
realiseren?

Antwoord 1:
Gezonde lunches verzorgen op school is een onderdeel van een bredere aanpak die heet: Gezonde
basisschool van de Toekomst1. Vier scholen van Movare in Kerkrade en Landgraaf zijn hier in 2015
al mee begonnen. Het doorgaan van het project staat echter onder druk vanwege de kosten: €5,75
per kind per dag.
In het kader van deelname aan de Gelijke Kansen Alliantie 2 van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW), gecombineerd met de Trendbreuk Gezondheid Zuid-Limburg en
armoedebestrijding, heeft Maastricht een subsidieaanvraag ingediend bij OCW en de provincie om te
starten met de Gezonde basisschool in Maastricht, in de buurt Malberg op Integraal Kind Centrum
Manjefiek. De insteek van dit project vindt dus plaats vanuit onderwijs.

Vraag 2:
Welke voordelen ziet u in dit project, behalve dan dat scholieren iets over gezond eten wordt
bijgebracht?
Antwoord 2:
De voordelen van de gezonde basisschool zijn in kaart gebracht door de Academische Werkplaats
Publieke Gezondheid Limburg/GGD3. Programmaleider Maria Janssen en professor Onno van
Schayck, hoogleraar Preventieve Geneeskunde van de Universiteit Maastricht monitoren en
begeleiden het project.
1

Zie: www.gezondebasisschoolvandetoekomst.nl
Zie: www.gelijke-kansen.nl
3 Zie: www.ggdzl.nl
2
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De winsten zitten in afname van de BMI (afname van overgewicht), beter concentreren, betere
leerprestaties, leefstijlverandering en het beïnvloeden van ouders waar het gaat over gezonde
leefstijl.
Vraag 3:
Wilt u het idee om kinderen in de leeftijd vanaf 2-3 jaar mee te laten profiteren met dit project aan de
staatssecretaris voorleggen? En indien de staatssecretaris hierin niet mee gaat, toch deze
leeftijdscategorie mee laten doen in Maastricht?
Antwoord 3:
In alle Kindcentra van Maastricht nemen wij uiteraard de peuters steeds mee: hoe eerder we erbij
zijn, hoe groter de preventieve werking, is ook vanuit het onderwijs het devies. Dus spreken wij
straks van Gezond Kindcentrum Manjefiek in Malberg, inclusief de peuters.

Vraag 4:
Kan er middels dit project iets gedaan worden aan de bestrijding van de honger waar kinderen
gedurende de schooldag mee te maken krijgen vanwege de armoede waarin het gezin verkeert?

Vraag 5:
Erkent u het feit dat kinderen in Maastricht hongerlijden als gevolg van de armoede waarin het gezin
verkeert?
Antwoord 5:
Wij garanderen iedereen in Maastricht een bestaansminimum. Uiteraard kunnen wij niet uitsluiten dat
keuzes van ouders leiden tot hongerlijden van kinderen.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport

H.W.M. (Bert) Jongen
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Antwoord 4:
Op een gezonde basisschool van de toekomst krijgen leerlingen elke dag gezonde tussendoortjes en
een gezonde lunch aangeboden op school. Daarnaast kunnen de leerlingen samen gezond ontbijten.

