VVD-fractie Brunssum

Motie Watertappunten op basisscholen
De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 10 november 2020,
gelezen de Programmabegroting 2021, gemeenteblad 2020/89
Overwegende dat:


steeds meer kinderen en jongeren te zwaar zijn en obesitas onder jongeren snel
groeit;



het percentage 2- tot 25-jarigen met overgewicht gestaag groeit. Was in 2000
nog 12,5 procent van de kinderen en jongeren te zwaar, in 2018 was dat 15,8
procent;



waterdrinken gezond en goedkoop is;



als schoolkinderen water drinken tijdens hun lesuren hun hersenen daardoor
beter presteren en de werking van het kortetermijngeheugen verbetert, aldus
Britse onderzoekers;



door koud water ter beschikking te stellen via een hygiënisch watertappunt wordt
de keuze van de leerlingen gestuurd in de voorkeur voor water;



daar waar in het verleden de aandacht van de leerlingen vooral werd getrokken
door de frisdrankautomaat, kiezen scholen én scholieren steeds vaker voor fris
kraanwater;



3 scholen in Brunssum voorzien zijn van watertappunten en dat de overige
scholen ook zeer veel interesse hebben in watertappunten;



gezond gedrag onder jongeren gestimuleerd dient te worden;



de subsidieregeling 2020 afgelopen is in oktober 2020 en het aanvragen voor
scholen dus nu niet meer mogelijk is;



alle mogelijkheden moeten worden aangegrepen om jongeren gezonder te laten
leven.

Verzoekt het college om:


scholen die nog geen watertappunt hebben te ondersteunen bij het aanvragen
van de Subsidie 2021 als wederom budget vrijkomt vanuit het Ministerie van
VWS;



indien geen landelijke subsidie voor watertappunten in 2021 vrijkomt, het college
in het vierde kwartaal 2021 met een voorstel naar de raad komt om alle scholen
te voorzien van een watertappunt uit gemeentelijk budget.

En gaat over tot de orde van de dag.
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