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Beste dames/heren,
De fractie van het CDA heeft op 18 februari 2018 een aantal schriftelijke vragen ex artikel 38 van het
Reglement van Orde ingediend. Deze vragen hebben betrekking op een toekomstige subsidieregeling die
de provincie tezamen met de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het
interbestuurlijk programma Jong Leren Eten in het leven zal roepen. Met de subsidieregeling willen de
partijen bevorderen dat "stoeptegels worden ingewisseld tegen gras, bomen, struiken, bloemen en
groenten. Onderzoek zou namelijk hebben uitgewezen dat groene schoolpleinen gezonder en
aantrekkelijker zijn, minder pestgedrag geven en er voor zorgen dat kinderen al vroeg bewust worden van
duurzaam leven en gezonder eten.
Voor de eerstkomende vier jaren stellen de initiatiefnemers in totaal € 2.500.000,- beschikbaar.
De CDA-fractie wil dat de gemeente Cranendonck hieraan mee doet en heeft in dat kader aan ons een
aantal schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO gesteld.
Hieronder treft u onze beantwoording aan.
Vr. 1 : Is deze mogelijkheid bij u bekend?
Antw.: Ja. Via de nieuwsbrief van subsidieadviesbureau Trias hebben wij kennis genomen van het
initiatief van de provincie en de overige partners.
Vr. 2 : Wat vindt het college van meer groene schoolpleinen?
Antw.: Zowel met het oog op de visie op onderwijs als vanuit het oogpunt van gezondheid en
duurzaamheid staan wij zeer positief tegenover het idee om de verharde schoolpleinen te
transformeren tot groene schoolpleinen.
Vr. 3 : Bent u hierover in gesprek met de scholen, dan wel heeft de gemeente scholen op deze
mogelijkheid geattendeerd of gestimuleerd om mee te doen?
Antw.: Bij de scholen inventariseren wij momenteel in hoeverre er daar behoefte bestaat om in
aanmerking te komen voor een gesubsidieerde aanpassing van het schoolplein. Wij hebben de
scholen de informatie over de subsidieregeling toegezonden.
Vr. 4 : Bent u voornemens hiervoor (samen met scholen) een aanvraag te doen?
Antw.: De subsidieregeling geeft ons niet de mogelijkheid om zelfstandig of tezamen met de
schoolbesturen een aanvraag in te dienen.
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De mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag is voorbehouden aan het schoolbestuur. Wel
willen wij waar mogelijk van onze positieve grondhouding laten blijken.
Verder is nog niet duidelijk of één of meer scholen hieraan willen deelnemen en wat de
minimale en maximale financiële consequenties zijn. Ten slotte is nog onbekend in hoeverre de
financiële consequenties kunnen worden afgedekt.
Vr. 5 : Op welke termijn kunt u ons over de voortgang informeren?
Antw.: Wij zullen u via mededeling van de portefeuillehouder of via een Raadsinformatiebrief op de
hoogte houden van de ontwikkelingen. Wij hebben de schooldirecties verzocht om ons te
informeren wanneer daadwerkelijk een aanvraag is gedaan. Omdat de aanvragen vanaf 10 april
2018 kunnen worden ingediend, zullen wij inhoudsvolle voortgangsinformatie vermoedelijk pas
daarna aan uw raad kunnen zenden.
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