
     
 

           
  
Motie ex artikel 33 reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente 
Kerkrade 

Datum : 12-november-2020 
Aan : gemeenteraad  
Via : voorzitter gemeenteraad 
 

Onderwerp: Deelname van zoveel mogelijk Kerkraadse scholen aan het project ‘De Gezonde 
Basisschool van de Toekomst’  

  

Geachte voorzitter,  

Hierbij treft u namens de fracties van de Ouderenpartij Kerkrade, Ons Kerkrade, PvdA Kerkrade, VVD 
Kirchroa, BurgerBelangen en CDA Kerkrade een motie aan inzake deelname van zoveel mogelijk 
Kerkraadse scholen aan het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Wij verzoeken u deze 
motie in stemming te brengen tijdens de raadsvergadering  van 12 november 2020. 

  

De raad van de gemeente Kerkrade 

 
in vergadering bijeen op 12 november 2020; 
 
constaterende dat: 

 er bij de Kerkraadse jeugd inzake gezondheid en vitaliteit nog de nodige slagen te maken zijn; 

 de resultaten van basisscholen die hebben deelgenomen aan de pilot van het project meer dan 
bemoedigend zijn; 

 
Onderstaand de resultaten uit het onderzoek van de universiteit Maastricht: 
- de leerlingen zijn vitaler; 
- gunstige effecten op het voeding- en beweeggedrag en gewicht van kinderen;  
- kinderen gedragen zich socialer; 
- er komt minder pestgedrag voor; 
- kinderen en ouders zijn over het algemeen tevreden en er is meer betrokkenheid vanuit de wijk.  

  
overwegende dat:  

 de bevolking van Zuid-Limburg en specifiek Kerkrade minder gezond en vitaal is dan die in de 
rest van Nederland; 



 Kerkrade bezig is een trendbreuk te bewerkstelligen door de realisatie van Vie, Leven in 
Beweging; 

 men niet vroeg genoeg kan beginnen om onze jeugd gezonder en vitaler te maken; 

 een deelname van Kerkraadse scholen aan het project naadloos aansluit bij de doelstellingen 
van ‘Vie, Leven in Beweging’ en dit uitgangspunt al is opgenomen in de begroting 2021, p. 47; 

 het laten deelnemen van Kerkraadse scholen aan het project “De Gezonde Basisschool van de 
Toekomst’ er voor zal zorgen dat onze jeugd gezonder wordt wat op de langere termijn zal 
zorgen voor minder ziektekosten in de meest brede zin; 

 
spreekt uit:  

 dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden, ook al moet de gemeente Kerkrade hiervoor 
financiële middelen ter beschikking stellen, om zo veel mogelijk Kerkraadse scholen aan het 
project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ deel te laten nemen; 

 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:  

 in overleg met de onderwijsstichting Movare, vertegenwoordigers van de ouders en 
leerkrachten en de Provincie Limburg de mogelijkheden te onderzoeken om zoveel mogelijk 
Kerkraadse scholen aan het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ deel te laten 
nemen met het uiteindelijke doel de uitgangspunten van het project permanent op de 
deelnemende scholen in te voeren; 

 bij de uitwerking van de programmalijnen van Vie, Leven in Beweging, voorzien ter 
besluitvorming in de raad van januari 2021, dit als programmaonderdeel op te nemen; 

 de raad drie maandelijks te informeren over de voortgang van het onderzoek; 

 op basis van het onderzoek gemotiveerd aan de raad kenbaar te maken welke mogelijkheden er 
zijn en hiertoe een voorstel voor te leggen inclusief financiële onderbouwing. 

 
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, tijdens de raadsvergadering d.d. 12-11-2020 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 

 

 
namens de Ouderenpartij Kerkrade, namens Ons Kerkrade,  namens de PvdA Kerkrade, 
Jo Paas,     John Roland,   René van Drunen, 
fractievoorzitter   fractievoorzitter  fractievoorzitter 
 
 
 
 
 
namens de VVD Kirchroa,  namens Burgerbelangen namens CDA Kerkrade 
Wim de Groot,    Alexander Geers  Paul Boumans 
fractievoorziter.   fractievoorzitter  fractievoorzitter 

 
 

 

 


