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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De beantwoording van de motie ‘gezonde scholen’.
Inleiding
Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad een unaniem aangenomen motie ingediend inzake
gezonde scholen. (bij19-528). De gemeenteraad verzoekt het college middels de motie het
volgende:
1. In gesprek te gaan met de schoolbesturen van het po, vo en mbo om te bekijken waarom
zij niet voldoen aan het predicaat gezonde kantine;
2. Hier mogelijk actie in te ondernemen.
De beantwoording van de motie volgt hieronder.
Kernboodschap
De wethouder is de afgelopen periode in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in
gesprek gegaan met de schoolbesturen van het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en het
Middelbaar Beroepsonderwijs (PO, VO en MBO) om te bekijken waarom niet alle scholen
voldoen aan het predicaat gezonde schoolkantine en hoe zij staan tegenover de gezonde school
aanpak.
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In het overleg zijn de schoolbesturen geïnformeerd over de gezonde schoolkantine, de gezonde
school aanpak, de subsidiemogelijkheden van het Rijk, de werkwijze van de
jeugdgezondheidszorg van de GGD op scholen, teamfit van JOGG en het convenant ‘Sport,
bewegen en gezonde leefstijl (primair) onderwijs, waarop ook het VO en MBO zouden kunnen
aansluiten (Bij19-771).
De schoolbesturen staan open voor de aanvullende informatie die de wethouder heeft gegeven
en kijken wat mogelijk is om bovenop hun primaire lestaken een dergelijk programma te
integreren. De schoolbesturen benadrukken dat zij ook zonder programma, hun
verantwoordelijkheid al nemen in het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit doen zij in het
brede spectrum van gezondheid via sport, het sportief inrichten van de speelpleinen, inzet van
gymleerkrachten en sportbuurtcoaches, promoten van het drinken van water en vaste fruitdagen
in de week, verbod op familypacks drinken en het anti-rook beleid. Daarnaast beschikken de
meeste PO-scholen niet over een kantine, waardoor het predicaat gezonde schoolkantine niet op
hen van toepassing is.
Consequenties
Door de schoolbesturen te attenderen op het belang van gezonde schoolkantines en de
mogelijkheden die worden geboden, bouwt het college mee aan een gezonde leefstijl voor
jongeren in Heerhugowaard.
Communicatie
Het college geeft de schoolbesturen de tijd om komend schooljaar 2020/2021 aandacht te geven
aan gezonde schoolkantines en alles binnen het brede spectrum van gezondheid. De Raad zal
het tweede kwartaal 2021 geïnformeerd worden over de voortgang.
Vervolg
Het vervolg zit in het monitoren van het aantal scholen dat voldoet aan de gezonde schoolkantine
en gezonde schoolaanpak vanuit de GGD Hollands Noorden.
Bijlage(n)
Bij19-528: Motie gezonde scholen.
Bij19-771: Overzicht initiatieven m.b.t. signaleren, adviseren en stimuleren van een gezonde
leefstijl voor jongeren.
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