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MOTIE vreemd aan de orde van de dag
Schoolontbijt

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 13 september 2022.

Constaterende dat:

• De hoge inflatie (CBS, 13,6 % augustus 2022 ) koopkracht in Nederland hard onderuit gaat
en armoede (CBS, 1,3 miljoen mensen, waarvan 300.000 kinderen) flink toe zal nemen in
2023;

• Dit ook voor de Dordtse inwoners huishoudens met een lage- en middeninkomen, enorme
sociaal economische gevolgen zal hebben, omdat zij financieel in de knel komen vanwege
de gestegen energie en voedselprijzen;

• Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit vanzelfsprekend ook in onze stad verder
dreigt toe te nemen;

• Bij veel kinderen die in armoede leven vaak voorkomt dat zij zonder fatsoenlijk ontbijt
naar school komen,

Overwegende dat:

• Het risico dat ouders in financiele nood hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen
hierdoor flink kan toenemen;

• Missen van een gezonde ontbijt de leerprestaties van een kind nadelig beInvloeden en dit
kansenongelijkheid bevordert;

• Schaamte van ouders die in armoede (even een grote rot speelt om geen hulp te vragen,

Van mening zijnde dat:

• De gemeente Dordrecht een inspanningsverplichting en een zorgplicht heeft voor
inwoners die in nood zijn.

Verzoekt het college / spreekt uit dat:

• In samenwerking met de verschillende maatschappelijke en onderwijspartners in beeld te
brengen welke kinderen zonder ontbijt op school komen;

• Na te gaan hoe gezorgd kan worden dat deze kinderen toch een ontbijt krijgen (bijv. door
ontbijt op school, door het gezin aan de Voedselbank te koppelen, of anderszins;

• Om op basis hiervan samen met partners middelen ter beschikking te stellen om dit mo-
gelijk te maken;

• Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2022 met een toereikend voorstel te komen
en dit aan te bieden aan de raad.



En gaat over tot de orde van de dag.
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